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!. Karsten Druedahl valgtes til dirigent.

2. Formandens beretning godkendtes uden kommentarer.

3.Regnskabet godkendtes med den bemærkning at ”møder” pindes mere ud fremover.

4.Kontingentet fastsattes til 175 kr  pensionister 150 kr.

5. Indkomne forslag. Ordet kommune stryges fra foreningens navn.

6. Valg. Genvalg af Bent Gottfredsen og Anne Jægerskou til bestyrelsen. Ny suppleant Thyra 
Johannesen. Genvalg af revisor Jørgen Jensen.

7. Eventuelt. Elise og Johannes vil fortsat gerne uddele bladet. 
Der efterlystes medlemsarrangementer. Formanden erkendte, at det var foreningens  svage side. 
Han ville gerne gøre noget ved det, men der er brug for flere kræfter i og omkring bestyrelsen.
Forslag: De fire kirker i gamle Hvalsø (til en begyndelse), Valdemarsvejen/Skjoldenæsholm, Åstrup 
med oldtidshøje, veje og agre, Åvandringer.
Fællesarrangementer med Lejre og Bramsnæs.
Gerne betaling ved busture for medlemmer og gæster.
Ernst V. Theill tilbyder, at bistå med at finde lodsejere. Jernbanevej 4a  46408592.

Ref. Karin og Bent Gottfredsen



OPLÆG TIL
Formandsberetning EHF 2008

Det forgangne år har ligesom det forrige stået i forandringernes tegn på grund af 
kommunalreformen.
 
På de kommunale områder, som foreningen har relationer til, mangler der stadig meget at blive 
afklaret. 
Vi ved for eksempel endnu ikke, hvad kommunen vil stille op med de udlånte midler fra Hvalsøs 
gamle bygningsforbedringsudvalg, efterhånden som de tilbagebetales ved ejerskifte.

På planlægningsområdet er der kun sket det, at arbejdet med en bevarende lokalplan for Vester 
Såby, som var besluttet og påbegyndt, er blevet stillet i bero.

De kommunale høringer af de lokale foreninger i byggesager m. v. med f. eks. kulturhistorisk 
indhold gik først helt i stå. På det sidste bliver vi nu hørt, når loven kræver det, f. eks. i 
dispensationssager i landsbyerne, men de frivillige høringer, som vi kendte fra Hvalsø, er en saga 
blot,  selv om vi da jævnligt har foreslået en genoptagelse og mødt forståelse herfor.

Vi har ikke fået nogen reaktion på vort forslag til en kulturarvspolitik for Lejre Kommune, men vi 
håber da, at det kommer til at indgå i den kommende planlægning. I hvert fald erindrede vi om det 
på kommunens store inspirationsmøde på Sonnerupgård, som vi deltog i.

Kommunen har overtaget amtets pleje af fortidsminder og endda taget lidt flere med, og det er da et 
godt tegn.

Der er blevet nedsat en styregruppe for Lejrearkiverne, der jo nu alle er kommunale, og i øvrigt 
udgør én institution. Styregruppen har fået betydelig kompetence også på det økonomiske område. I 
denne er alle tre historiske foreninger repræsenteret sammen med udpegede politikere. 
På dette område er vi særdeles tilfredse.
 
Det er vi også med flytningen af arkivet, selvom selve flytteprocessen var hård. Arkivet har fået et 
betydeligt bedre brugerlokale og et godt magasin med kompaktreoler. Vi tror også, at placeringen i 
Kulturhuset og samarbejdet med biblioteket, vil give arkivet et betydeligt løft. Her har flere af 
bestyrelsens medlemmer sammen med andre bistået med at lave de første to velbesøgte udstillinger.

På museumsområdet har der jo været problemer med at få nedsat en styregruppe for Lejremuseerne, 
som er en filial af Roskilde Museum. I vil være grundig bekendt med dem fra Lethrica og pressen. 
Resultatet er efter et dialogmøde på kommunens initiativ blevet, en styregruppe med deltagelse af 
alle seks relevante foreninger men ingen politikere. Styregruppen har ingen kompetence. Den kan i 
følge sit kommissorium kun stille forslag til museets arbejdsplan, men hvem kan ikke det? 
Kulturarvstyrelsens direktør har på forespørgsel svaret de historiske foreninger, at styregruppen er 
indstillingsberettiget til museets bestyrelse, men det vil museets ledelse ikke tage sig af. 
Gruppen har haft sit første møde. Det gik fint, og der er ingen tvivl om, at den vil kunne komme 
med mange gode forslag. Om museets ledelse så vil være lydhøre, kan kun fremtiden vise. Nu må 
det have en chance, navnlig fordi vi fra kommunens side har fået et klart tilsagn, om at vi til enhver 
tid blot kan henvende os til vore enge repræsentanter i museets bestyrelse. 



Kulturarvstyrelsen har også oplyst os om, at filialer ikke længere må have autonomi, ej heller egne 
regnskaber. Dette er stærkt utilfredsstillende.
På den baggrund mener vi, at  systemet med filialmuseer ikke længere er egnet til at omfatte filialer 
i forskellige kommuner. Derfor bør der på sigt arbejdes for et selvstændigt museumsvæsen, der så 
kan indgå i et tæt samarbejde med ét gerne flere nabomuseer.

Naturfredningsforeningen samarbejder vi fortsat med. Vi har bidraget til deres hefte Fremtidens 
Natur i Lejre Kommune, og vi deltager i arbejdsgruppen om stiforløbet Gudernes Stræde. 

Det interne samarbejde mellem de tre historiske foreninger i kommunen går rigtig godt. Vi mødes 
jævnlig i de to styregrupper og i flere arbejdsgrupper, men resultatet er jo først og fremmest bladet 
Lethrica, som vi i al beskedenhed synes er blevet rigtig godt. Bladet dækker hele kommunen, idet 
alle tre foreninger og arkiver bidrager til det. Vi håber, at Bramsnæs en dag også vil have bladet til 
deres medlemmer. Det vil sætte stykprisen ned. Derfor er vi også positive overfor tanken om, at 
man måske engang kunne tænke sig, at vi samlede alle kulturhistoriske blade i kommunen i ét blad. 
Det kunne måske medføre, at der blev råd til tre blade om året. 

Medlemskabet af Landsforeningen By og Land har vi desværre ikke længere råd til, efter de har 
omlagt betalingen for blad og kontingent.

Arrangementer.
I årets løb har vi deltaget i Kulturdagene sammen med LHF og Skovbrugerrådet d. 21. april. Skoven 
i nutid, fortid og fremtid. Her deltog mange.
D. 30. april havde vi vort traditionelle Valborgaftensarrangement, som fik et godt forløb, selv om vi 
havde problemer med at få hængt kransene op.
Årets Pris blev uddelt d. 12. maj til Karin Borre for fremragende restaurering af Gammel 
Lægebolig. Det blev lidt af et tilløbsstykke og fik fin pressedækning. Og regnen ventede pænt.
Kulturnatten d. 24. august deltog vi i sammen med arkivet med billedkonkurrencen Gæt et Sted. Vi 
havde den tilfredsstillelse, at et bestyrelsesmedlem var den dygtigste.
D. 8. september deltog vi sammen med arkivet i Bygningskulturens Dag med temaet 
Industrikulturens Bygninger. Der var pænt fremmøde, selv om det blæste hårdt.
Endelig havde vi det illustrerede foredrag Tidlig Industri i Hvalsø også sammen med arkivet. Det 
var rigtig pænt besøgt.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for indsatsen i det forgangne år og rette en ganske særlig tak til 
Johannes Pedersen, der nu forlader os,  efter 17 års tro tjeneste som suppleant i bestyrelsen. Tak for 
indsatsen og for flid og godt samvær.
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