Næstformand Jane Kjølbyes tale til Gyrit Kaaber ved generalforsamlingen i Bevaringsforeningen,
den 26. maj 2021. Gyrit Kaaber træder tilbage efter 25 år som formand for foreningen.
Kæreste Gyrit,
Inden jeg overrækker denne gave til dig, vil jeg som sidst ankomne medlem i Bevaringsforeningens
bestyrelse og din næstformand sige dig tak.
Tak for din omsorg.
Tak for dine gode kager.
Tak for din evne til at skabe sammenhørighed i en bestyrelse, hvor vi er som nat & dag, og alligevel
føler os som familie.
Tak fordi du har skabt en forening, hvor medlemmerne har det rart. Der er masser af gensynsglæde
og glade smil, når vi mødes. Og hvor har vi savnet hinanden i corona-året!
Tak fordi du har passet din forening så godt – trods skavanker og bump på vejen.
Der var også den dag, hvor vi to var med Sjællandske og redaktør Helge på Stendosseringen, hvor
interviewet sluttede med, at du lige kørte på sygehuset for at blive tjekket for en blodprop i benet.
Redaktør Helge og jeg var helt rundtossede, da du røg afsted i din lille røde bil. Og den var god nok
– proppen altså, men næste dag var du på farten igen.
Tak for dine dejlige fortællinger, din store opbyggede viden og din fortællelyst. Det er en gave, som
du gavmildt har delt med os – dine følgere.
Tak fordi du har lært mig så meget.
Jeg lover dig, at vi vil passe godt på Bevaringsforeningen.
Fremtiden byder på udfordringer, som vi vil gribe og deltage i løsningen af – også i samarbejde med
Slagelse Kommune.
Kystsikring er en af dem. Det handler jo om bevaring af hele vores smukke, lille købstad.
Vor bevaringsværdige bymidte med særligt fokus på den meget rigide lokalplan 1184. Her slås biler
og affaldscontainere om pladsen i de pittoreske gader og stræder samt pladser, så idyllen
forsvinder.
Bevaring af ejendomme og særlige miljøer, som vi er så rige på i Korsør.
Et godt samarbejde med Kommunen, så borgerne ikke skal være nervøse for at spørge om tilladelse
frem for at søge om tilgivelse.
Og så skal vi naturligvis fortsætte med at udforske Korsør og Korsørs perler samt andre
seværdigheder, som vi har kutyme for i Bevaringsforeningen – i din ånd, men med andre
mennesker. Vi håber, du vænner dig til det …
Og vi glæder os til at invitere dig med.

