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Generalforsamling 26. maj 2021 kl. 19 i Magasinbygningen på Fæstningen
Referat
Inden generalforsamlingen havde bestyrelsen indbudt til en vandring med emnet
Kystsikring. Turen gik fra Marinaen til Fæstningen med Gyrit Kaaber og landskabsforvalter
Kristina Bjerre som guider. Efter turen holdt Kristina et informativt oplæg om kystsikring på
ovennævnte strækning i Magasinbygningen.
Efter sandwich og drikke bød formand Gyrit Kaaber velkommen til de 41 medlemmer (36
stemmeberettigede) på generalforsamlingen.
Referat / dagsorden for generalforsamling:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen ved Gyrit Kaaber foreslog Helge Torm, der blev valgt af generalforsamlingen.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen betragtes som lovlig indvarslet på
trods af coronaudfordringer: Der blev ikke afholdt generalforsamling i 2020 og årets
generalforsamling blev afholdt en måned senere end vedtægterne foreskriver.
2. Aflæggelse af beretning ved formanden
Gyrit Kaaber aflagde beretning.
Beretning udsendes til bestyrelsen.
Stikord fra beretning: En stor tak til afdøde Jan Simmelhag (bestyrelsesmedlem), en
kommentar om de flotte nyrestaurerede huse på Tårnborgvej, som tidligere har modtaget
Bevaringsforeningens plakette, der nu igen kommer til sin ret.
Bestyrelsen har fordelt diverse poster i udvalg mellem flere bestyrelsesmedlemmer.
Gyrit Kaaber – Kulturmiljørådet
Jane Kjølbye – Bymidtegruppen
Lise Grove – Naturforum
Kurt Sørensen – Slagelse Kommunes plaketteuddelingsudvalg (ikke at forveksle med
Bevaringsforeningens plaketteuddeling).
Beretningen blev godkendt med applaus.
3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren samt forelæggelse af budget for det
kommende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent.
Erik Dohlman fremlagde det godkendte regnskab underskrevet af begge
bilagskontrollanter.
Kontingent er uændret.
Erik Dohlman forelagde budget for 2021. Der vil formentlig blive et mindre underskud, der

dækkes ind ved nye medlemmer, fondsansøgninger og foreningens formue.
Der er budgetteret med 55 medlemmer (husstande).
Budgettet blev godkendt.
Frederik Pedersen foreslog ansøgning til §18 midler, der giver tilskud til foreningers
udflugter, ture og forplejning i forbindelse dermed. Dette kan den nye bestyrelse arbejde
videre med.
4. Behandling af indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen afholdes.
Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag.
5. Valg af foreningens bestyrelse og suppleanter.
I henhold til Bevaringsforeningens vedtægter er der valg til 4 bestyrelsesposter:
Kurt Sørensen, Kirsten Slot Larsen, Lise Andersen, Gyrit Kaaber.
Alle undtaget Gyrit Kaaber, foreningens formand siden 1996, stiller op til genvalg.
1-2 suppleanter kan/skal også vælges.
Dirigenten efterlyste flere til at stille op.
Jane foreslog og præsenterede Christian Balslev, der blev valgt til bestyrelsen for 2 år
sammen med Kurt Sørensen, Lise Andersen og Kirsten Slot.
Klavs Flittner genvalgt som suppleant for 2 år.
Jane foreslog og præsenterede Niels Wester som suppleant. Niels Wester blev valgt som
suppleant for 2 år.
6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Bjarne Jørgensen og Henning Christensen blev genvalgt som bilagskontrollanter for 2 år.
7. Eventuelt.
Kurt Sørensen holdt en flot afskedstale til Gyrit Kaaber, der i år har siddet 25 år i
Bevaringsforeningens bestyrelse. Gyrit blev med generalforsamlingens bifald udnævnt til
æresmedlem i foreningen.
Jane Kjølbye holdt en fin tale, hvor hun takkede Gyrit for hendes store arbejde for
Bevaringsforeningen. Gyrit fik overrakt blomster og en kopi af CORSØER-stenen på
Skovvej udarbejdet af keramiker Søren Nielsen.
Gyrit holdt en takketale, hvor hun takkede bestyrelsen for det gode samarbejde og
ønskede alt det bedste fremover til den nye bestyrelse.
Derefter kunne dirigenten sige tak for de fine ord, der også blev tildelt ham under
takketalerne. Samtidig takkede dirigenten for god ro og orden.
Efterfølgende mens medlemmerne startede på kaffen og kagen holdt den nye
bestyrelse et meget kort bestyrelsesmøde med et punkt på dagsordenen nemlig
valg af ny formand.
En enig bestyrelse valgte Jane Kjølbye som ny formand for Bevaringsforeningen,
der herefter kunne præsenteres for generalforsamlingen.
Referent Kirsten Slot 28.5.21

