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Årsberetning 2016
Velkommen til generalforsamling i SLF 2016. Vi har atter i år oplevet en stigning i medlemstal, nu er vi
363 medlemmer.
Vi har i årets løb haft nogle gode arrangementer med meget forskellige temaer.
I Januar holdt Niras Ingeniørfirma med bistand af personale fra Solrød Kommunes Miljø- og Teknikafdeling. foredrag om klimasituationen og hvad den betyder for Solrød, herunder oversvømmelsesrisici.
Det var et rigtig godt foredrag og med stor tilslutning.
Til generalforsamlingen holdt Kurt Hartvig Petersen et spændende foredrag om sine og Lises forfædre
og der var igen stor tilslutning.
4. juni havde vi vor årlige udflugt, der denne gang gik til Esrum kloster og møllegård. Igen en god og
fuldt udsolgt tur. Vejret var fantastisk og historien spændende.
31. august havde vi et foredrag om Solrød Centers tilblivelse, historie og visioner for fremtiden, med
deltagelse fra Solrød Centers bestyrelse incl. tidligere medlemmer, der fortalte løst og fast og de
kommende planer lyder da spændende. I den forbindelse blev der vist en film der oprindelig var optaget i midten af halvfjerdserne, men som i uredigeret stand og aldrig før fremvist, siden havde ligget i
rådhusets kælder. Den blev fremkaldt og redigeret. Den findes nu som DVD i Lokalarkivet.
Endelig hørte vi om træskoslaget ved Køge. Det var den 1. november at forfatteren Palle Nielsen kom
og fortalte om de dramatiske begivenheder da den danske bondehær i 1807 blev slagtet af Wellingtons professionelle tropper. Igen et spændende foredrag med stor tilslutning.
Derudover har vi deltaget i Fritid i Solrød og udgivet en årbog, som omdeles ved hånd- og fodkraft.
Dette kalder på den overvejelse hvad vi gør i fremtiden, portoen bliver dyrere og dyrere og postvæsenets service ringere og ringere. Skal bladet sendes elektronisk eller vil nogle påtage sig uddeling som
Ældresagen f. ex. gør.
Alt i alt synes vi i bestyrelsen at det har været et godt og varieret program, men det kan jo altid blive
bedre og til det behøver vi nok hjælp, dels ved input fra medlemmer men også med fornyelse blandt
suppleanter og bestyrelse, den nuværende bestyrelse har efterhånden siddet i en del år og Bo Olsson
har nu besluttet at tage en pause, ligesom vi har nye emner til suppleanter. Bo fortsætter dog heldigvis med at sørge for medlemsbladet, og det er et stort arbejde. Tak for din indsats , Bo, du har været
med i mange år. Der er imidlertid en i bestyrelsen der har siddet der endnu længere, nemlig Lis Hansen. Lis du har i år været kasserer i 25 år, fantastisk. Bestyrelsen vil gerne give dig en gave, som vi
ved du kan bruge. Tak for din store indsats Lis, du er også den faste arrangør af vor sommertur.
Det var hvad jeg havde på hjerte i aften, efter generalforsamlingen får vi et indlæg om Mosede Fort,
som er målet for vor sommerudflugt 2017 og derefter er der, vanen tro, et beskedent arrangement
som det vist nok hedder.
Afslutningsvis stor tak til bestyrelse, suppleanter, revisorer, medlemmer af Lokalarkivet som har medvirket til årbogen og Poul-Henrik som sørger for at vor hjemmeside er ajour og at I får medlemsbladet.
Det er Poul-Henrik der sørger for labels til kuverterne.

