
NYHEDSBREV   
 

Kære medlemmer af Bevaringsforeningen, 
 
Så kom vi ind i den søde, milde maj måned efter en meget lang vinter. Der er intet som lyse tider, 

der får optimismen og humøret til at blomstre. 
 
Vi har netop afholdt en meget velbesøgt generalforsamling. I Bevaringsforeningen er langt de fleste 
medlemskaber ”husstandsmedlemskaber”. Det betyder, at vi ofte ser 2 personer fra samme 

husstand deltage i vore arrangementer, således også til generalforsamlingen – men naturligvis kun 
med én stemme pr. medlemskab (som i vore medlemskaber for virksomheder/institutioner). 
 

Bestyrelsen med 3 genvalgte bestyrelsesmedlemmer (7 personer ialt) samt en ekstra ny suppleant 
har konstitueret sig således: 
 

Formand   Jane Kjølbye  Jane@kjolbye.dk 
Næstformand  Kurt Sørensen kurt-soerensen@mail.dk 
Kasserer   Erik Dohlmann erikdo@mail.dk 

Sekretær   Kirsten Slot  slot.larsen@gmail.com 
Dokumentarist  Christian Balslev chribals@gmail.com 
Bestyrelsesmedlem uden portefølje Svend Christensen sheba@christensen.mail.dk 

Bestyrelsesmedlem uden portefølje Lise Grove  lgrovea@gmail.com 
1. suppleant   Niels Wester  njw49@live.dk 
2. suppleant   Jens Erik Bodholdt bedstehanna@gmail.com 
3. suppleant   Klavs Flittner  klavsflittner@gmail.com 

 
Vedtægterne 
 

Bestyrelsen fremlagde to ændringsforslag til vedtægterne samt et ønske fra et flertal i bestyrelsen 
om at ændre foreningens lange navn: ”Foreningen til Bevarelse af gamle bygninger og miljøer i 
Korsør og Omegn” til ”Bevaringsforeningen for Korsør og Omegn”. Trods det store fremmøde har 

det efterfølgende ved en fintælling af fremmødte medlemmer vist sig, at der manglede 1 stemme i, 
at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Frem for at afholde en ekstraordinær 
generalforsamling har bestyrelsen efterfølgende besluttet at lave en gennemgående revidering af 

vedtægterne, som fremlægges på næste års generalforsamling, der skal være afholdt i april måned 
2023. Disse ændringsforslag sendes som ønsket af flere medlemmer ud til medlemmerne på 
forhånd.  
 

Aktiviteter 
 
15. juni 2022 kl. 17 - Vandring i Erlangsens fodspor 

Som optakt til generalforsamlingen holdt vort medlem, historikeren Helge Torm, et prægtigt 
foredrag om Korsørs kendte arkitekt Erlangsen. Som tidligere udmeldt arrangerer Helge Torm i 
samarbejde med bestyrelsen en Vandring gennem Korsør i Erlangsens fodspor ud til Badestedet 

Ceres. Den ca. 2 km lange tur bliver tilrettelagt, så deltagerne kan cykle eller køre noget af vejen. 
Afslutningsvist serveres en sandwich ledsaget af et glas vin/vand på Badestedet Ceres. 
Mødested kl. 17: Ting- & Arresthuset i Korsør. 



Pris: 50 kr. pr. person inkl. sandwich og 1 glas vin/vand. Betales på mobilepay nr.: 27 21 82 50. 
Husk at skrive navn + antal af tilmeldte.  

Har I ikke mobilepay, så medbring kontanter til afregning. 
Tilmelding senest 12. juni til: Christian Balslev, chribals@gmail.com  
God idé at medbringe en festivalstol/klapstol. 

Omkring 10. juni udsendes nyhedsbrev med mere detaljeret turplan. 
 
 
22. juni 2022 kl. 19 - Kør-selv-tur til Bonderup – Espe - Lindeskov 

Når vi endelig må ses…. Vi håber, at medlemmerne også griber denne chance for en interessant tur  
til præsentation af bygningsarkitekturen på egnens prægtige godser og herregårde. 
Vi mødes med Adam Carl greve Moltke-Huitfeldt, der vil fortælle om sin slægts ejendomme på 

vores egn. Og det er første gang, at Adam Moltke viser alle 3 ejendomme med forskellig bygge- og 
stilperiode frem på én og samme tur. 
 

Mødested kl. 19: Herregården Bonderup, Bonderupvej 75, 4220 Korsør 
En af vore yngre herregårde fra midten af 1700-tallet. Siden 1825 i Moltke-slægtens eje. 
Nuværende hovedbygning er fra 1862, mens ladebygningerne blev genopført i 1912 efter en brand. 

Derefter går turen til det 1000 ha store Espe gods fra 1541, der siden 1853 har været i Moltke-
slægtens eje. Den nuværende hovedbygning fra 1848 er bygget i senklassicisme, mens 
avlsbygningerne i bindingsværk er fra 1822. Ladebygningen gik ned i en storm i 1980’erne, men er 

også genopbygget. I dag bebos og ejes Espe Gods af Adam Moltkes datter, Elise Moltke-Huitfeldt. Vi 
afslutter vores udflugt på proprietærgården Lindeskov, Egerupvej 85, Skælskør, der er Adam 
Moltkes aktuelle residens. Den hører også under Espe Gods og har en strålende beliggenhed ud til 
Storebælt. 

Ejendommene er beboede, så vi besigtiger dem udefra. 
Pris: Turen er gratis. 
Tag kaffen med, så byder Bevaringsforeningen på et stykke kage. 

Tilmelding til: Christian Balslev, chribals@gmail.com 
God idé at medbringe en festivalstol/klapstol. 
Omkring 10. juni udsendes nyhedsbrev med de sidste detaljer. 

 
 
På gensyn i juni, 

 
Jane Kjølbye, formand 
 
Kurt Sørensen  Erik Dohlmann   Kirsten Slot 

  
Christian Balslev  Svend Christensen  Lise Grove  
 

Niels Wester   Jens Erik Bodholdt  Klavs Flittner 
 
 

Korsør, maj 2022 
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