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Køge, d. 23. november 2006 
 
 
 
REFERAT af 
Projektgruppens 2. møde MANDAG d. 20. Nov. 2006, kl. 14:30 
 
Sted: Kulturkonsulentens kontor, Køge Turistbureau, Vestergade 1, 4600  Køge 
 
Til stede:  Kurt Søndergaard, FM (formand), Torben Hansson(TH) og Per Sørensen(PS) 
 
 
 
1. 
Indledning 
Mødedeltagerne præsenterede sig for hinanden. Torben Hansson er tiltrådt projektgruppen og 
fungerer tillige som ”afløser” for FM i påkommende tilfælde. 
(Det er efterfølgende ønsket, at pens. Orlogskaptajn Palle Nielsen, Marineforeningen i Køge, 
tillige indtræder i projektgruppen. Forespørgsel er rettet og Palle Nielsen har accepteret og 
indtræder herefter i gruppen). 
 
2. 
Arbejdsopgaven 

./.  FM præciserede herefter projektgruppens arbejdsopgaver jf. fremsendt bilag af 15.11.2006.    
     Det fremgår heraf bl.a., at der skal udarbejdes en drejebog og tidsskema for  
     d. 29. aug. 2007, ligesom der skal inviteres til møder for forskellige grupper samt til et samlet       
     møde angiveligt medio februar 2007.  

 
Begrænsninger 
Det fremgik bl.a., at projektgruppen skal kunne sige fra, hvis der er enkelte arbejdsopgaver, 
der ikke falder indenfor gruppens ressort. Det er heller ikke projektgruppens opgave at skaffe 
flere ”emner”, dvs. personer eller ’kontrahenter’ til arrangementernes gennemførelse (evt. 
ønsker sendes til Projektkomitéen) - ligesom pressemeddelelser, reklame-, radio- og TV-
informationsopgaver samt økonomi henføres til komitéen. 
 
3. 
Aktiviteter og møder med enkelte kontrahenter 
FM fremlagde herefter nogle bilag med oplæg til dato/tidslinier for aktiviteter og afvikling. 
Oplægget dækker aktiviteter m.v. fra medio juni til kulminationen den 29. aug. 2007. 
Hensigten er endvidere at udarbejde såkaldte datakort for hvert enkelt arrangement. 
 
Der føres herefter tjek på alle samtaler og aftaler, der gøres med de enkelte kontrahenter og 
samarbejdsparter i arrangementet som helhed. Det fremførtes, at nogle af de første kontra-
henter nu kontaktes for særskilt møde for at skabe kendskab til, hvad disse konkret kan 
bidrage med. Følgende kontaktes af PS for en aftale: 

 Museumsleder Michael Teisen, Køge Museum 
 Arkivleder Birte Broch, Køge Byhistoriske Arkiv 
 Bibliotekschef Inger Halleløv Køgebibliotekerne 
 Jørgen Skov Jørgensen, ”Sortkrudterne” (og Sj. Historiske Artillerie- og Feltcorps) 

 
Møder forsøges afholdt i løbet af uge 48 (27.11.–30.11.2006). 
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4. 
Amatørscenen - og fanemarch 
Det aftaltes, at PS kontakter Køge Amatørscene for aftale om medvirken jf. forslag på det 
indledende brainstorm-møde på Hjemmeværnsgården 30. oktober 2006. 
 
FM undersøger i øvrigt, hvornår hjemmeværnsorkestret skal entrere, ligesom der formentligt 
skal formeres fanemarch på dagen ved Herfølge Kirke, først, og dernæst ved Mindestenen i 
Nørregade og i umiddelbart forlængelse deraf ved Mindegudstjenesten i Køge Kirke. 
 
  
5. 
Forskelligt 

 Det besluttedes, at TH laver særligt optryk af aktivitetsplaner og datablade som nævnt. 
 Søndag den 26. august 2007 er formentlig den første dag i forbindelse med Køge 

Festuge 2007, hvis den afholdes(!). På denne dag afholdes formentlig (ligesom i år), 
kræmmerdag, med mange forskellige borgere og besøgende i byen. Her kunne  

          ”Sortkrudterne” vandre rundt i deres uniformer og skabe opmærksomhed for minde- 
          dagens kommende aktiviteter. 

 Det nævntes, at offentligheden/publikum skal kunne besøge staldene på Gl. Køge 
gaard, hvor Garder-husarerne er opstaldet indtil de skal afgå til en nærmere bestemt 
rute gennem Køge by. 
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