Solofo - formandens beretning 2017
2017 var igen et år hvor vi havde medlemstilgang, da vi udsendte medlemsblade og årbøger i
december var vi 384 medlemmer.
Vi har i årets løb haft foredrag om personalhistorie, Mosede Fort, Slavernes øer og sidst,
men bestemt ikke mindst, et meget velbesøgt foredrag om Karlstrup Kalkgrav.
Vor tur til Mosede Fort var også rigtig god, med dejligt vejr, måske den bedste sommerdag i
2017.
Vi har udgivet 4 blade og en årbog. Selv om portotaksten er stigende er det lykkedes at
begrænse udgiften, da distrikterne Havdrup, Jersie og Karlstrup er delt ud ved håndkraft.
Det er vi glade for og Lis modtager gerne henvendelser hvis der er nogen der vil dele ud i
strandområdet og Jernvejsgårdens marker (det kaldes vist nu Trylleskov Strand.)
I 2018 er vi begyndt med et foredrag om palæerne Frederiksstaden i København. Det var
efter min personlige opfattelse ikke særlig godt, men det viste et problem vi har. Hvad vil I
høre om og hvordan gør vi det. Stadigvæk efter min personlige opfattelse, skal det i hvert
fald være historisk, gerne lokalt men ellers historisk i almindelighed. Har I nogle gode
forslag la os høre det, enten i aften under eventuelt men også gerne i løbet af året, hvis I
har en god oplevelse eller læst en bog om et godt emne. Sommerturen går i år til Thorsvang
samlermuseum på Møn. Vi arbejder med en tur til Risbyholm i efteråret og har rettet
henvendelse til Køge Museum om et evt. foredrag om købstaden Køge, men som sagt hører
vi meget gerne fra jer.
En anden ting, den nuværende bestyrelse er efterhånden godt oppe i årene. Hvis nogen
gerne vil give et nap med i bestyrelsesarbejdet, enten i år eller i fremtiden er I meget
velkomne.
Vort arbejde på arkivet går godt og I er meget velkomne til at besøge os og se vore
samlinger. Vi har fået en donation fra Veluxfonden på næsten 30.000 kr. til restaurering af
vore gamle matrikelkort, som vi snart vil vise i udstillinger, dels samlet, men også fordelt i
de enkelte sogne. De er spændende da de viser kommunen for op til 200 år siden.
Som Lis vil fortælle om lidt, er vores økonomi god og vi har netop modtaget en gave fra
Ejemarkens Grundejerforening, der ved ophævelsen besluttede at give deres formue på godt
14.000 til foreningen. Det er vi meget taknemlige for.
Til sidst vil jeg takke bestyrelse og suppleanter for et godt arbejde, Bo Olsson for redaktion
af vort medlemsblad, revisorerne for stor omhyggelighed og Poul-Henrik Klausen for at holde
vor hjemmeside opdateret og sørge for labels til kuverterne til medlemsudsendelserne.
Jørgen Christiansen

