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Kære medlemmer 

Vi mødtes til generalforsamlingen den 26.marts 2019 og forventede, at vi 

skulle mødes igen til generalforsamling i marts 2020.  

Generalforsamlingen i 2020 var planlagt til den 17. marts. Indkaldelsen var 

udsendt og tilmeldingerne indkommet. I bestyrelsen glædede vi os til at møde 

medlemmerne og til at fortælle om bl.a. de mange ture og arrangementer der 

var planlagt til at finde sted. 

Den 11. marts lukkede Coronapandemien Danmark ned. Vi kunne ikke holde 

vores planlagte generalforsamling og udsatte den i første omgang til 

september. Det kunne heller ikke lade sig gøre at holde generalforsamlingen 

på det tidspunkt, så vi udsatte den igen og senere igen – til sidst blev vi 

bestyrelsen enige om datoen i dag – og nu kan det heldigvis lade sig gøre. 

I beretningen vil vi behandle hele perioden siden generalforsamlingen i 2019. 

 

Først lidt om de organisatoriske udfordringer 

Umiddelbart efter generalforsamlingen den 26. marts konstituerede 

bestyrelsen sig således: formand Hans-Henrik Nielsen, næstformand Ditte 

Schwartzbach, kasserer Willy Hillebrand, sekretær Inge Johansen, web-

master Kirsten Jakobsen, bestyrelsesmedlemmer Astrid Lindballe og Hanne-

Dorthe Hansen. 

På generalforsamlingen valgtes desuden Jan Østergaard og Stig Hother 

Hansen som suppleanter. 

Bestyrelsens konstituering holdt kun til kort efter det første bestyrelsesmøde, 

hvor Willy meddelte, at han, af personlige årsager ønskede at blive fritaget for 

kassererhvervet og at træde ud af bestyrelsen, men gerne ville fortsætte som 

suppleant. 

For at imødekomme Willys ønske valgte vi, at holde en ekstraordinær 

generalforsamling, hvor vi også kunne foretage nogle andre organisatoriske 

ændringer, som jeg kort skal redegøre for: 

Den ene organisatoriske ændring var at skifte pengeinstitut, for bl.a. at opnå 

lavere gebyr-omkostninger. Vi undersøgte forskellige bankers services og 

gebyrsatser og endte med at vælge Arbejdernes Landsbank.  
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Men det er ikke bare lige til at skifte bank. Af vores vedtægter skal fremgå 

hvem der har tegningsret, hvor pengene kommer fra, og så skal hele 

bestyrelsen underskrive en stribe papirer om at modvirke hvidvaskning. 

Vi besluttede også at gennemføre en forenkling af medlemmernes mulighed 

for at tilmelde sig til ture og arrangementer og samtidig lette kassererens 

arbejde en lille smule, ved at indføre tilmelding med billetkøb via Place2book.  

På den ekstraordinære generalforsamling den 27. juni blev 

vedtægtsændringerne besluttet og suppleant Stig Hother Hansen indtrådte i 

bestyrelsen og blev konstitueret som kasserer. Willy Hillebrand blev valgt 

som ny suppleant. 

Så var organisationen på plads. Og det holdt helt til årsskiftet 2020 – 2021, 

hvor Stig flyttede til København. Vi aftalte med Stig, at han fortsatte som 

kasserer indtil generalforsamlingen, som vi dengang regnede med at holde i 

marts 2021. Stig har fungeret som kasserer indtil og med august i år. 

Det var ikke bare lige at finde en ny kasserer igen. Heldigvis meldte Tove 

Popelsky sig som interesseret i at blive aktiv i turistforeningen. En 

telefonsamtale afslørede, at Tove havde fungeret som kasserer i mange 

forskellige sammenhænge både i kommunalt regi og i 

foreningssammenhænge. Tove ville gerne være turistforeningens nye 

kasserer, og bestyrelsen valgte at Tove kunne deltage i bestyrelsens møder 

og stille op til valg på generalforsamlingen. 
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Ture og arrangementer 

Foreningen har gennemført en en-dagstur til Reersø med 11 deltagere og 

en fire-dages tur til den jyske vestkyst med 22 deltagere. Alle deltagere på 

begge tur har udtrykt stor tilfredshed med turene og med udbyttet af turene. 

Flere ture har været planlagt både for vores forening alene og i samarbejde 

med Hvidebæk Turistforening. Men desværre har vi, på grund af Corona, 

været tvunget til at aflyse alle ture. 

Turistforeningen har deltaget i Vandrefestivalen med to vandreture. Her 

var det Finn Poulsen og Ole Jerichow der var planlæggere og gik forrest. 

Vandreturene har givet bestyrelsen lidt dårlig samvittighed – vi var 

simpelthen, efter bestyrelsens egen mening, ikke tilstrækkeligt 

opmærksomme på turene, men overlod det i det hele taget bare til Finn og 

Ole. 

Den 5. november 2019 holdt vi en velbesøgt temaaften med to 

programpunkter: 

foredrag af direktør for Kalundborgegnens Erhvervsråd, Jens Lerager, som 

fortalte levende om erhvervsudvikling i Kalundborg.  

Fællessang med Elizabeth Wilstrup, som forsanger. 

I forbindelse med Lundbye Kunstfestival har vi i samarbejde med 

Kalundborg Bibliotek og Biblioteksklubben planlagt og gennemført bustur til 

Odsherred med besøg på Vallekilde Højskole, Vognserup Gods og flere 

andre steder 

Vi har gennemført 6 ture til de 18 landsmarks fordelt på Kalundborg by, 

Røsnæs og Asnæs. Desuden har vi gennemført to byvandringer fra 

Skibbrogade 8 over Møllebakken til Lundbyebusten i Adelgade. 

I forbindelse med disse ture skal vi takken Jens Balslev og Peter Herman for 

deres store indsats for at gøres turene til succes. 
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Turistinspiration 

Kalundborg Kommune er part i Destination Sjælland, som tidligere hed Visit 

Vestsjælland.  

Det er et destinationsselskab, som skal varetage kommercielle destinationers 

interesser, og Kalundborg er ikke en kommerciel destination. Det er 

Kalundborg Museum, Dyrehøj Vingård og andre steder i Kalundborg og 

omegn, men Kalundborgs turismeinteresser er der pt. kun Kalundborg 

Turistforening til at varetage. 

Vi har oprettet en turistinformation, som officielt kaldes ”turistinspiration”. 

Vejen hertil har været noget bugtet. 

Det startede med, at vi tog initiativ til etablering af Byforum Kalundborg. Vi fik 

fra start Vores Kalundborg og Kalundborgegnens Erhvervsråd med på ideen 

om at skabe et netværk blandt turismeaktørerne, ud fra tanken om, at mange 

gør meget hver for sig – hvis alle går sammen, koordinerer og udvikler 

initiativer, så vil der komme flere turister til byen. 

Allerede på det første møde meldte Visit Vestsjælland sig som interesseret i 

at være med i byforum. 

Det startede med at invitere alle turismeaktører i Kalundborg til et 

morgenmøde her på vandrerhjemmet – der kom 32. På de efterfølgende 2 

møder har deltagertallet været hhv. 22 og 28. 

Diskussionerne på møderne resulterede i denne vision: 

Kalundborg by summer af aktivitet hele året og udstråler en dynamik, 
der mærkes langt ude på resten af Sjælland. Kalundborg har en 
tiltrækningskraft udover det sædvanlige – vi gør gæster til midlertidige 
lokale og gør midlertidige lokale til fremtidige borgere – til gavn for 
vores lokale erhvervsliv, vores bosætning, vores kommune. I 
Kalundborg er der garanti for oplevelser. 
 

Det er en vision alle kan være enige i. 

Desværre kom Coronaen – og så gik det videre Kalundborg Byforum arbejde 

i stå. 
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Vi fik etableret samarbejde med Y-Camp, som er en socialøkonomisk 

forening der skaffer fritidsjobs til unge mellem 15 og 18 år. Vi fik oprettet 

turistinspiration i Thumbs Up – og har nu etableret City Forum. 

I får hele historien om Y-Camp, Thumbs Up og City Forum på temaaftenen 

den 3. november, hvor nogle af de unge fritidsjobbere kommer og fortæller. 

 

Etableringen af Turistinspiration er resulteret i endnu flere opgaver til 

bestyrelsen. Vi bemander Turistinspirationen nogle timer hver uge, en del af 

timerne sammen med en af de unge i fritidsjob. Det er inspirerende at arbejde 

sammen med de unge og, har det vist sig, der er virkelig brug for 

turistinformation. Vi har haft mange gæster danske såvel som udenlandske.  

Det vil være rigtig godt hvis nogle medlemmer kan afse et par timer engang 

imellem til at varetage informationsopgaven og samtidig sælge nogle af de 

unikke produkter Thumbs Up sælger. 

Vi skærer ned på åbningstiden i perioden fra efterårsferien og frem til påske. 

Vi vil bruge tiden til at udvikle vores produkt til også at omfatte byvandring for 

unge planlagt og gennemført med unge som guider, aktiviteter for turister, 

gæster i byen og kalundborgenserne. 

Der er nok af gode ideer. Vi skal bare være lidt flere til at effektuere dem. 

 

 

 

Synlighed 

Turistforeningens deltagelse med stande i Middelalderfestivalen, Bevæg 

festivalen og på Kalundborg Messen, i byfesten, i sommersalgsdage og 

senest og Bevæg festivalen i lørdags er resulteret i, at vi har fået 22 nye 

medlemmer og denne synlighed har desuden betydet, at det har været 

relativt nemt at få firmamedlemmer – vi har nu 7 og håber at få flere.Vi mener 

det er vigtigt hele tiden at få flere medlemmer, at være i konstant udvikling, at 

sikre flere besøgende i byen. Det mener vi bl.a. gøres ved, at flere lærer 

turistforeningen og Kalundborg at kende. 
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Det er helt i overensstemmelse med vedtægternes formålsparagraf: 

§ 2. Kalundborg Turistforenings formål er at være med til at styrke 

turismen lokalt i Kalundborg-området. 

Dette sker med udgangspunkt i og med respekt for områdets kultur, 

natur og erhverv. Foreningens formål er at sætte fokus på områdets 

historie, enestående natur, driftige handel og industri og at formidle 

Kalundborg-områdets spændende oplevelsesmuligheder og 

udfordringer til såvel borgere som turister. 

Ved at vi bliver flere som taler om alt det gode ved Kalundborg, alt det der er 

værd at se og opleve i stedet for at fokusere på det der ikke er godt nok, så 

tror vi, at der vil komme flere turister til Kalundborg – og måske, på sigt, flere 

der slår sig ned i byen. 

Der er skrevet meget om Kalundborg og en af byens store døtre, Sigrid 

Undset skrev i bogen ”Elleve år” om hvordan det var at være norsk barn på 

ferie hos morfar og mormor i Kalundborg: 

Sigrid Undset: Elleve Aar. Afsnittet: Barndom 

Side 120: 

I Kalundborg hørte børnene aldrig noget om, at der skulle gøres noget 

for at more dem. ”I vil med ikke sandt?” – i skoven på Gisseløre, med 

moster når hun skulle i køkkenhaven og luge, med mama og tanterne i 

byen eller på Møllebakken eller ned for at bade… 

Side 122: 

Derfor mindedes Ingvild denne sommer som en sammenhængende 

række solskinsdage. Himlen var altid blå, og allerede fra 

morgenstunden af var der så hedt, at den fik et blegt skær, og lindenes 

og de gamle valnøddetræers store kroner, som kuplede sig over byens 

solbrændte, røde tegltage, så ud som om de var faldet i søvn i varmen, 

ikke et blad rørte sig, og den grønne farve var helt mat 

Det var sådan Sigrid Undset huskede stemningen fra ferien i 1886 eller 1887. 

Meget er ændret siden, men det er stort set samme stemning man kan 

opleve i dag. Vejret er i hvert fald altid godt: Kalundborg er den danske by 

med flest solskinstimer og mindst regn. 
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Med til punktet synlighed hører også, at turistforeningen den 27. juli 

samlede ca. 200 kalundborgensere på Klostertorvet til oplysende møde om 

kommunens byudviklingsprojekt. Hvor der vil blive bygget boliger i 

Klosterparken, på Klostertorvet og hele vejen rundt om ruinerne af 

Kalundborg Slot. 

Mødet og den efterfølgende vandring i området der er planlagt bebygget 

besluttede bestyrelsen at gennemføre for at gøre opmærksom på, at især 

byggeri rundt om slotsruinen kunne have store konsekvenser for en af byens 

attraktioner. 

Den store deltagelse ser vi som tegn på, at rigtig mange virkelig er 

interesserede i vores by og i at følge vores bys udvikling. 

Turistforeningen er upolitisk og ikke enig med udtalelserne fra den sidste af 

guiderne på vores vandring.  

Turistforeningen er upolitisk men har holdninger til vores bys muligheder for 

at tiltrække turister, derfor har vi sendt seks spørgsmål om turismeudviklingen 

til de politiske partier der stiller op til kommunalvalget.  

Spørgsmålene stiller vi på baggrund af, at det er som om, ingen tager sig af 

turismeudviklingen i Kalundborg. Destination Sjælland varetager Kalundborgs 

interesser, sådan som hensigten er med Destination Sjælland. Det er et 

destinationsselskab, som skal varetage kommercielle destinationers 

interesser, og Kalundborg er ikke en kommerciel destination, det er 

Kalundborg Museum, Dyrehøj Vingård og andre steder i Kalundborg og 

omegn, men Kalundborgs turismeinteresser er der pt. kun Kalundborg 

Turistforening til at varetage, derfor spørgsmålene til politikerne. 

Spørgsmålene kunne have den fælles overskrift: 

Vil I være med til at udvikle turismen til Kalundborg?  

Partierne kan kun svare JA til spørgsmålene – men vi vil gerne have lidt 

uddybende svar. 

Spørgsmålene blev sendt til partierne i sidste uge og foreløbig har vi fået 

respons fra Socialdemokratiet Sf, De konservative, Enhedslisten og Nye 

Borgerlige, som alle har taget positivt imod spørgsmålene og givet udtryk for, 

at det er på tide de bliver stillet.  
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Medlemmer 

For lidt siden fortalte jeg, at vi har fået flere medlemmer i forbindelse med 

aktiviteter vi har deltaget i. Men vores medlemstal er faldet i løbet af det 

sidste år. Vi har nu ca. 75 medlemmer der har betalt kontingent for 2021. 

 

Gratis arrangementer 

På temaaftenen den 3. november vil vi præsentere arrangementskalenderen 

for 2022.  

Som noget nyt vil vi gennemføre gratis arrangementer, som f.eks. ture til 

Lundbye Landmarks, byvandringer for medlemmer og andre arrangementer 

som medlemmerne bare kan møde frem til, og så bliver de gennemført hvis 

der bare kommer et medlem. 

Vores plan er at starte ved Thumbs Up og slutte med en kop kaffe samme 

sted. 

Synlighed koster penge. 

Bestyrelsen vil også i den kommende periode arbejde for øget synlighed. Vi 

vil deltage i byfesten, i Bevæg festivalen og, på en eller anden måde, være 

synlige når Tour de France kommer til Kalundborg den 3. juli 2022. 

Vi har fået et beach flag med vores loge og web adresse, vi har fået flotte nye 

sweat shirts, vi vil udarbejde flyers til uddeling.  

Ud over tilstedeværelse og deltagelse i disse arrangementer har vi i 

samarbejde med CSU revideret pjecen ”Velkommen til Kalundborg”.Vi er ved 

at få oprettet vores egen hjemmeside. 

Det koster penge at gøre disse ting, hvilket vil fremgå at det regnskab og 

budget vi senere får forelagt. 
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Vi har også mulighed for at tjene penge. 

Vi har fået en henvendelse fra Vikingemarkedet, som finder sted på Fuglede 

gård den første weekend i oktober om at overtage parkeringsvagten, som 

Hvidebæk Turistforening ikke længere ønsker. Vi har endnu ikke sagt ja, fordi 

det kræver flere personers deltagelse end vi er i bestyrelsen. Vi vil vente til vi 

har hørt om der er nogle af jer, der vil være med til at løse denne opgave. 

Vi er blevet tilbudt at varetage opgaven for 2.500 kr.  

 

 

Samarbejde 

Vi skal sige tak for godt samarbejde med Vores Kalundborg, 

Kalundborgegnens Erhvervsråd, Visit Vestsjælland som nu hedder 

Destination Sjælland. Vi håber det gode samarbejde fortsætter også i årene 

der kommer. 

Vi skal også sige tak til Hvidebæk og Gørlev turistforeninger for godt 

samarbejde. Vi håber det fortsætter i årene fremover. 

 

Tak 

Vi skal sige tak til mange. Det gælder dem der har doneret gevinster til vores 

små konkurrencer. 

Vi skal sige en særlig stor tak til Finn Poulsen og Ole Jerichow, som sammen, 

og stort set uden bestyrelsen, gennemfører vandreture under 

Vandrefestivalen.  

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for jeres store 

engagement og for vores gode samarbejde. Jeg var godt nok lidt spændt på, 

hvordan det hele skulle gå – for det var ikke nemt at komme efter Peter – 

men I gjorde det nemt og til en fornøjelse at arbejde sammen om Kalundborg 

Turistforening. 


