Kalundborg Turistforening.
Nyhedsbrev – februar 2018.
Generalforsamling Kalundborg Turistforening
Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 17.00
på Kalundborg Vandrerhjem
Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Bestyrelsens beretning ved formand Peter Hermann
4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2017 ved kasserer Willy Hillebrand.
5) Indkomne forslag
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Det vil sige senest tirsdag den 6. marts 2018.
6) Budgetforslag 2018 og kontingentfastsættelse ved kasserer Willy Hillebrand.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Hanne-Dorthe Hansen (villig til genvalg)
Willy Hillebrand (villig til genvalg)
Kirsten Sielemann Jakobsen (villig til genvalg)
Inge Johansen (villig til genvalg)
8) Valg af 2 suppleanter
Eva Hunniche (villig til genvalg)
Peter Jørgensen (villig til genvalg)
9) Valg af 2 revisorer
Ralf Gosch
Henning Hansen
10) Valg af 1 revisorsuppleant
Henning Kastrup Larsen
11) Eventuelt

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Peter Hermann, Ditte Schwartzbach, Willy Hillebrand,
Røsnæsvej 185. Kordilgade 29,2.,
Lyngknuden 14,
40 42 25 26
40 14 04 85
30 61 60 40
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Sekretær:
Web-master
Best.-medlem Best.-medlem:
Suppleanter:
Wenche Larsen Kirsten S.Jakobsen Inge Johansen. Hanne-Dorthe Hansen,Eva Hunniche &
Syrenbakken 10, Nyrupvej 145,
Gl.Røsnæsvej 40 Kordilgade 24, 1.,
Peter Jørgensen
51 41 90 60
29 34 31 20
24 82 80 24
29 26 17 93

Fællesspisning og foredrag i forbindelse med generalforsamlingen.
I forbindelse med generalforsamlingen arrangeres
som de foregående år også fællesspisning for
foreningens
medlemmer
på
Kalundborg
Vandrerhjem kl. 18.30. Vandrerhjemmet serverer
en menu bestående af to retter og med kaffe
inkluderet til en pris af 165,- kr.
Efter spisningen kommer havnedirektør Bent
Rasmussen fra Kalundborg Havn og fortæller om

denne store og vigtige del af kommunen. Bent
Rasmussen vil også orientere om bygningen af den
Nye Vesthavn, og give en status på arbejdet.
Tilmelding til fællesspisningen sker til kasserer
Willy Hillebrand, mail rejswhh6@gmail.com eller
telefon 30 61 60 40 senest tirsdag d. 13. marts
2018. Betaling sker ved indgangen d. 20. marts
2018.

Nyt fra bestyrelsen.
Vi deltog – som i 2016 – sidste år i KalundborgMessen. Det blev igen en god oplevelse, idet vi
dels fik mulighed for en god snak med vores
medlemmer og dels fik promoveret foreningen,
hvilket resulterede i små 20 nye medlemmer! Jeg
vil her benytte lejligheden til at byde alle disse
medlemmer hjertelig velkommen hos os. Vi
glæder os til spændende fælles oplevelser i
fremtiden!
Det er dog lidt trist, at Erhvervsrådets bestyrelse
har truffet beslutning om at stoppe med messen,
med den begrundelse at det efterhånden mere er
blevet til en forbrugermesse. Handelsstandsforeningen ”Vores Kalundborg” har fået tilbudt
konceptet, men har valgt at takke nej i år, i
erkendelse af at det kræver store resurser, hvilket
foreningen pt. ikke er i besiddelse af. Ærgerligt at
en god mulighed for at promovere Kalundborgområdet således er gået tabt, men lad os håbe, at
der bliver kræfter, økonomi og energi til igen at få
en messe op at stå.
Kulturelt Samråd, som blev dannet for 3-4 år
siden, med henblik på at få et overordnet ”organ”
for kulturen i Kalundborg, har desværre heller ikke
vist sig levedygtigt, hvorfor det i år er blevet
nedlagt.
I VisitVestsjælland har der også været en vis
”turbulens”, hvilket resulterede i, at Lars Nielsen
stoppede som direktør. Som omtalt andet sted har
vi haft mulighed for flere gange at træffe den nye
direktør, Jens Müller, som vi har haft gode
samtaler med, så vi ser fortrøstningsfulde frem til
et godt samarbejde. Det er besluttet, at
Turistinspirationen forbliver på Kalundborg
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Bibliotek – desværre uden at der følger
økonomiske midler med! Det er derfor glædeligt,
at Kalundborg Bibliotek – trods de manglende
midler – alligevel har valgt at fortsætte med
arbejdet i Turistinspirationen i år! Som tidligere
står bestyrelsen i Turistforeningen gerne igen til
rådighed med hjælp og betjening, idet vi vægter
den lokale, personlige service meget højt!
Vi har i foreningen også medvirket til at give ”god
service” ved krydstogtbesøgene i 2017, idet
bestyrelsesmedlem Kirsten Sielemann Jakobsen
har hjulpet Cruise Kalundborg med at modtage de
mange turister. Her har Kirsten bl.a. kunnet
udlevere vores brochure ”Welcome to
Kalundborg”, som er blevet godt modtaget. Vi har
fået genoptrykt brochuren, så den er klar til nye
gæster – derfor er det ærgerligt, at mange anløb
er aflyst i år. Det bliver kun til et enkelt i 2018, men
vi håber, at der bliver flere i kommende år.
Mange interesserer sig heldigvis for Kalundborg og
omegn. En ny forening ”Symb!” har med mange
initiativer været med til at vise, hvad vi kan i
Kalundborg. For at styrke kendskabet til vores
område har foreningen dannet en afdeling, kaldet
”Symb! – Kend Vores egn”, som vi har indledt et
samarbejde med. Vi tilbyder gensidigt hinandens
ture, idet vi jo har det samme overordnede mål,
nemlig at dele glæden ved Kalundborg-området.
Hans-Henrik Nielsen fra Symb! har været meget
aktiv i udviklingen af dette samarbejde, og i
fællesskab får vi også et link på VisitVestsjællands
hjemmeside med guide-henvisning (henvendelse
skal ske til Hans-Henrik, tlf. 40 15 82 12).

Som det formentlig vil være mange bekendt, er
det i år 200 år siden, at J. Th. Lundbye blev født –
netop her i byen. Det skal naturligvis fejres, så vi
holder ”Lundbye” -år i Kalundborg med mange
aktiviteter. De bliver ”afsløret” om kort tid ved en
samlet fremlæggelse. Vi har i Turistforeningen
taget aktivt del i planlægningen af festivalen, og vil
også være på banen ved afviklingen af mange
arrangementer. I næste Nyhedsbrev vil vi omtale
dem nærmere, men et enkelt skal nævnes her:
Torsdag d. 26. april kl. 10.00 vil vi ud for
Skibbrogade 8 foretage en gen-afsløring af den
istandsatte mindeplade for J. Th. Lundbye! Denne
mindeplade blev af Kalundborg Turistforening
opsat på denne dato i 1948 – på 100 årsdagen for
J. Th. Lundbyes død. Efterfølgende vandrer vi via
Møllebakken til mindebusten ved Vor Frue Kirke.
Vi håber at se mange af foreningens medlemmer
til denne ”event”!
Ovenstående har naturligvis fyldt meget i
bestyrelsen i den forløbne periode, men der er
også anvendt tid til at planlægge aktiviteter for
dette år. Bestyrelsen glæder sig over, at den også
her i 2018 kan tilbyde et varieret program for sine
medlemmer.
Først har vi vinterens vandretur ”Hærvigen
Rundt”, som afvikles lørdag d. 24. februar med
afgang fra p-pladsen ved Sejlklubben.
Særskilt invitation er udsendt d. 4. februar, hvor
der kan læses nærmere om turen.
Næste arrangement er forårets travetur, som
finder sted ved Fugledegård lørdag d. 7. april kl.
13-16 – særskilt invitation udsendes senere. Der
vil være guidning med fortælling om det
spændende område.
Dernæst kommer ”Oplevelsestur på Sct. Olai
Kirkegård” i Kalundborg mandag d. 7. maj kl. 14 17. Dette er en gentagelse af turen sidste år, som
blev helt overtegnet. Separat invitation udsendes
senere.

Vi har et godt samarbejde med vores
naboforeninger Hvidebæk Turistforening og
Gørlev Turistforening, som også tilbyder vores
medlemmer at være med på deres ture. Hvidebæk
har onsdag d. 25. april arrangeret en heldagstur til
Den Gamle By i Århus og tirsdag d. 15. maj en
aftentur til Aggersvold Gods. Gørlev har en
heldagstur til Samsø torsdag d. 28. juni. Særskilte
invitationer udsendes senere, hvor der kan læses
nærmere om turene.
”Symb! – Kend Vores Egn” har også et par
spændende ture på programmet: Lørdag d. 14.
april til ”Steder du ikke kender” og lørdag d. 5. maj
”Bustur til gode fødevarer, god vin og
smagsprøver!” (særskilt invitation er udsendt d.
12/2-18)
Som tidligere har foreningen også i år arrangeret
en længere tur – denne gang til Amsterdam i
dagene 17.-21. september, hvor vi håber, at
mange af foreningens medlemmer har lyst til at
deltage. Invitationen til denne tur er udsendt d.
10. januar, og der er stadig ledige pladser.
Tilmelding til Willy Hillebrand.
Tissø Vikingemarked er blevet en selvstændig
forening efter at Hvidebæk og Kalundborg
Turistforeninger er udtrådt (var tidligere
”faddere” til Vikingemarkedet). Kalundborg
Turistforenings bestyrelsesmedlemmer lægger
fortsat et stort arbejde i afviklingen af Tissø
Vikingemarked, som i år finder sted i weekenden
d. 6.-7. oktober. I Turistforeningen har vi stadig en
stor interesse i Vikingemarkedet, og idet vi
vedkender os et ansvar for at det kan fortsætte,
har vi fra Kalundborg Turistforening 3 siddende i
bestyrelsen, nemlig Kirsten Sielemann Jakobsen,
Finn Poulsen og Peter Hermann, hvor Flemming
Engtoft Larsen er formand. Onsdag d. 21. februar
2018 afholdtes generalforsamling, hvor de nye
vedtægter blev vedtaget, og der blev valgt en ny
bestyrelse.

Kontingentbetaling!
Husk at det er tid til at indbetale kontingentet på 150,-kr./person til Willy
Hillebrand, mobilepay 30616040 eller til foreningens konto nr. 2190 62704482
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Temaaften onsdag d. 1. november 2017 på Kalundborg Vandrerhjem!
Ved efterårets temaaften på
Vandrerhjemmet havde vi besøg af Flemming
Engtoft Larsen, som fortalte om turismen i
Vestsjælland i almindelighed og i Kalundborgområdet i særdeleshed. Flemming holdt et
levende foredrag, hvor han bl.a. fortalte om
LAG, der med et budget på 3,9 mill. kr. havde
støttet 40 projekter, der var med til at give
mange arbejdspladser i regionen. Flemming
slog fast, at turismen stiger, og at mange vil
ud og finde oplevelser. Her skal vi være på
parate, så vi kan skabe nogle rammer, hvor
turister og lokalbefolkningen kan få bedre
oplevelser. Vi skal understøtte turismen ved
at medvirke til at lave overnatningspladser,
sælge lokale produkter, åbne op for nye
områder, lave nye ruter osv.

politisk opbakning. Ildsjæle skulle tro på
ideen, lokalbefolkningen skulle være med, og
endvidere skulle erhvervslivet se muligheder.
Herved blev skabt en ramme for udvikling i
Odsherred. Et resultat er nu den årlige
Geoparkfestival med over 120
arrangementer!
Som andre eksempler på projekter, Flemming
har medvirket i, nævnte han Brorfelde
Observatorium, Røsnæs Rundt, Kragerup,
Naturpark Åmosen og udviklingen af
”Skjoldungelandet” inde omkring Lejre.
Flemming løftede sløret for et fremtidigt
projekt ”Istidsruten” i det vestsjællandske
område. En deltager i mødet, Carl Andersen,
fremsatte et andet spændende forslag om at
udvikle dette område i form af ”Hvidernes
Land” (Skjalm Hvide, Esbern Snare m.fl.) – det
var der stor lydhørhed for! Det blev en
spændende aften med Flemmings
interessante foredrag, understøttet af mange
flotte billeder.
-------------------------

Flemming i gang med foredraget.

Som et godt eksempel nævnte Flemming
oprettelsen af Geopark Odsherred, som er
den første geopark i Danmark. Her har LAG
og Flemming været med fra starten. Han
nævnte, at for at projektet skulle lykkes, var
det nødvendigt, at der var en ide, som fandt
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Til aftenens foredrag var Nordvestnyt
repræsenteret, og det gav efterfølgende en
god omtale i pressen. Den nye direktør for
VisitVestsjælland, Jens Müller, havde også
fundet tid til at deltage i mødet. Efter
foredraget præsenterede Jens sig, og fortalte
om sin baggrund fra Roskilde-området, og
han fortsatte med at ridse mange ideer op
for det fremtidige arbejde i vores område.
Han sluttede med at udtrykke ønsket om et
godt samarbejde i fremtiden.
Efter Flemmings foredrag blev ”Turistprisen
2017” uddelt – mere om dette i en
efterfølgende artikel.

Turistprisen 2017.
Bestyrelsen i foreningen havde besluttet igen i år
at uddele en Turistpris – det skete sidste gang for
2 år siden, hvor Palle Bruun Olsen var
prismodtager. Denne gang var den værdige
modtager Flemming Engtoft Larsen, som netop
på temaaftenen d. 1. november fik tildelt prisen.
Peter Hermann motiverede tildelingen med
følgende ord:

Du tildeles prisen for dit store og
utrættelige arbejde med udviklingen af
turismen i Midt- og Vestsjælland,
herunder især Kalundborg – området.

-

guide ved spændende og iderige
ture i Vestsjælland!

Det er en uvurderlig indsats, som på
bedste vis fremmer turismen i
Kalundborg-området!

Du gør det ved en solid og ihærdig
indsats – præget af ildhu og entusiasme
som
-

-
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formand for LAG –
Nordvestsjælland
formand for Tissø Vikingemarked
næstformand for Fugledegård
næstformand i ”Fonden Naturpark
Åmosen”
medlem af hovedbestyrelsen i
Friluftsrådet
medlem af Jyderupfonden
medlem af styregruppen for
Brorfelde

foredragsholder ved
underholdende
turismearrangementer

Flemming Engtoft Larsen får overrakt prisen af Ditte
Schwartzbach og Peter Hermann.

Kalundborg Turistforenings bestyrelse
er glade for, at vi på denne vis kan
hædre en rigtig ildsjæl, som udfører
en utrættelig indsats for Kalundborg!

Aktivitetskalender for 2018

Måned

Dato

Klokkeslæt

Aktiviteter

Februar

24.

Kl. 13:00-16:00

Vinterens travetur
Hærvigen rundt
Kalundborg Turistforening

Marts

5.

Kl. 19:00-21:30

Generalforsamling
Hvidebæk Turistforening
Let anretning

Kl. 17:30-18:30

Generalforsamling
Kalundborg Turistforening

Kl. 18:30-19:30

Fællesspisning

Kl. 19:45-20:45

Foredrag

2.

Kl. 11:00-12:00

Trille æg ved Ubby Mølle
Hvidebæk Turistforening

7.

Kl. 13:00-16:00

Forårets travetur
Fugledegård
Kalundborg og Hvidebæk
Turistforeninger

25.

Kl. 8:00-ca. 19:00

Heldagstur med bus til
Den Gamle By i Aarhus
Hvidebæk Turistforening

7.

Kl. 14:00-17:00

Oplevelsestur
St. Olai kirkegård
Kalundborg Turistforening

15.

Kl. 19:00-22:00

Aftentur, Herregårdsbesøg
Aggersvold
Hvidebæk Turistforening

20.

April

Maj

6

Juni

28.

Juli

6.-8.

Heldagstur til Samsø
Gørlev Turistforening
Fredag kl.
14:00–19:00
Lørdag
kl. 10:00–19:00
Søndag
kl. 10:00–17:00

Gørlev Hesteskue og
Kræmmermarked

August

September

2.

Aftentur
Gørlev Turistforening

Dato?

Kl. 17:00-19:00

14.-16.

Fredag
kl. 14:00–20:00
Lørdag
kl. 10:00–20:00
Søndag
kl. 10:00–17:00

17.-21.

Oktober

November

December

Gørlev Føl og Plageskue samt
Kræmmermarked

Medlemstur til Amsterdam,
5 dage
Kalundborg Turistforening

22.

Kl. 10:00-16:00

6.-7.

Kl.10:00-16:00

Tissø Vikingemarked

27.-28.

Lørdag
kl. 10:00–17:00
Søndag
kl. 10:00–16:00

Kalundborg-messen

6.

Kl. 18:00-21:30

Temaaften
med spisning på Vandrerhjemmet
Kalundborg Turistforening

29.

Kl. 12:00-ca.21:00

Juletur til København med bus
Hvidebæk Turistforening

1.-2.

Kl. 10:00-16:00

Julemarked på Løve Mølle

2.

Kl. 10:00-17:00

Julemarked i Ubby
Hvidebæk Turistforening

www.oplevkalundborg.nu

Næste Nyhedsbrev udsendes i juni måned 2018.
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Vandrefestival 2018
Kongstrup klinter
Kalundborg Turistforening

Heldags bustur til Odsherred
Kalundborg Turistforening

