
Bestyrelsesmedlem Kurt Sørensens tale til Gyrit Kaaber ved generalforsamlingen i Bevaringsforeningen, den 
26. maj 2021. 
Gyrit Kaaber træder efter 25 år tilbage som formand for foreningen.  
 
Kære Gyrit, 
For få minutter siden forlod du bestyrelsen i ”din” forening, Foreningen til bevaring af gamle bygninger og 
miljøer i Korsør og omegn. 
Ja, jeg siger ”din” forening, for du har om nogen sat dit præg på denne forening ved at være dens formand i 
rigtig mange år. Ja, i år er det faktisk 25 år siden, at du blev valgt som formand. Jeg ved ikke, om du har 
tænkt på netop dette. 
Ingen af os, der er i bestyrelsen i dag, har været med så længe! 
 
Det er en forening, som du har brugt utallige timer på, og som du har brændt for, men jeg er sikker på, at 
du har gjort det med glæde. 
Jeg tør godt sige, at ingen – eller meget få – ved så meget om Korsør og omegn, som du gør. Og hvis der er 
noget, som du ikke ved eller vidste, fandt du hurtigt svaret herpå.  
Du har skrevet utallige artikler og skrifter om byen og holdt mange foredrag og byvandringer. De senere år 
godt hjulpet af Helge (Torm), som nu skal slås meget mere med dig.  
Byen har meget at sige dig tak for, og vi har jo set, at indbyggerne værdsætter din store viden, når vi ser på 
deltagerantallet både ved arrangementer, men også når vi ser dig som vært ved byens fødselsdag i 
november måned, hvor foreningen uddeler den årlige plakette for et godt stykke arbejde med en ejendom 
eller et miljø. 
 
Foreningen vil gerne sige dig tak for alle disse år, hvor du har været formand, og hvor du har forvaltet 
denne opgave med stor iver og til stor tilfredshed for os alle.  
Vi har ikke altid været enige i udgangspunkterne for vore møder, men altid enige, når mødet var slut.  
Fruens diplomati kender vi, og den har altid vundet. 
Nu tager vi afsked med dig som formand, men vi tager ikke afsked med dig og din viden om byen, som vi 
forhåbentlig fortsat må gøre brug af. Det samme vil vi håbe gælder for Helge, selv om vi ved, at han er travlt 
beskæftiget som redaktør af By og Land. 
 
Kære forsamling, 
En enig bestyrelse har drøftet og foreslår med forsamlingens forhåbentlige tilslutning, at fru Gyrit Kaaber 
nu udnævnes til foreningens første æresmedlem. 
Er vi enige? 
Vi er nødt til at gøre det sådan, idet intet i vore vedtægter tilskriver, at bestyrelsen har denne kompetence, 
og derfor er vi nødt til først at spørge forsamlingen.  
Tak for jeres tilslutning til forslaget! 
 
Kære Gyrit, 
Vil du modtage dette bevis på din nye medlemsstatus? 
 
Nu er en milepæl, 25 år, ved at være til ende. Men pæle vil du fremover møde på din vej. 
Vi ved, at en enkelt pæl har stået dit hjerte nær, nemlig vejpælen ved Lovsøen.  
 
Fru Jane Kjølbye, vil du overrække foreningens gave til Gyrit for 25 års godt formandskab? 
 
Gaven er en nøjagtig og målfast kopi af den vejpæl, der står på Skovvej ved den gamle indgang til Korsør. 
Den er skabt af keramiker og kunstmaler Søren Vestergaard, der er kendt her fra byen, og som har 
værksted på Kabeldepotet. 
 
Tak for ordet! 


