
                                  Generalforsamling 2009

Hermed indkaldes til Egnshistorisk Forenings ordinære generalforsamling 2009

                      Tirsdag den 24 februar kl. 19.30 på Gundestedgård
                                       Gundestedvej 40, Hvalsø

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 175 kr, 

pensionister dog 150 kr.
5. Indkomne forslag. Bestyrelsen beder om tilslutning til efter 

nærmere drøftelser at kunne indgå i et mere formaliseret 
samarbejde med kommunens to andre historiske foreninger.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor. På valg er 
bestyrelsesmedlemmerne: Ole Theill Knudsen, Anni Druedahl og 
Birte Lund Hansen.  Begge suppleanterne Thyra Johannesen og 
Hans Cornelius tiltrådte sidste år for to år.  Det foreslås, at én 
suppleant går på valg efter lodtrækning. Revisor på valg er 
Karsten Druedahl. Alle er villige til genvalg.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 16 
februar.

Foreningen serverer kaffe og brød.



                                  
Referat

Egnshistorisk Forenings ordinære generalforsamling 2009
 Tirsdag den 24. februar kl. 19.30 på Gundestedgård

Dagsorden Kommentarer
1.Valg af dirigent. Valgt blev Kurt Druedahl

2. Formandens beretning. Bent fremlagde beretning. Skriftlig beretning er kan 
læses på foreningens hjemmeside.

3. Aflæggelse af revideret regnskab. Godkendt. Skriftligt regnskab fremlagt.
Desværre er der en medlemsnedgang. Kun få 
medlemmer var til stede ved generalforsamlingen.

4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen 
foreslår uændret 175 kr, pensionister dog 
150 kr.

Bestyrelsens forslag godkendt.

5. Indkomne forslag. Bestyrelsen beder 
om tilslutning til efter nærmere drøftelser 
at kunne indgå i et mere formaliseret 
samarbejde med kommunens to andre 
historiske foreninger

Generalforsamlingen kan tilslutte sig et mere 
formaliseret samarbejde mellem de tre forskellige 
foreninger.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 
suppleant og revisor. På valg er 
bestyrelsesmedlemmerne: Ole Theill 
Knudsen, Anni Druedahl og Birte Lund 
Hansen.  Begge suppleanterne Thyra 
Johannesen og Hans Cornelius tiltrådte 
sidste år for to år.  Det foreslås, at én 
suppleant går på valg efter lodtrækning. 
Revisor på valg er Karsten Druedahl. Alle 
er villige til genvalg

Ole Theill, Anni Druedahl og Birte Lund blev 
genvalgt.
Thyra Johannesen fortsætter som suppleant.
Hans Cornelius valgt som suppleant.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i 
hænde senest den 16. februar

Ole havde lavet flotte plakater vedr. forårets 
arrangementer. Disse ophænges på offentlige steder.
Forslag om at bruge kulturnettet til information om 
arrangementer. (muligheden undersøges)

Kaffe og brød

Bent og Karin viste billeder og fortalte om deres rejse til Baltikum. Meget spændende og 
interessant. Tak for det. 

Ref. Anne Jægerskou
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Formandsberetning EHF 2009

Velkommen til foreningens 33. ordinære generalforsamling her på 
Gundestedgård.

Jeg plejer jo gerne, at starte med alt det udadvendte, og lad os da her i 
en historisk forening holde fast ved traditionerne.
Dog vil jeg først tillade mig ét sidespring for 2008 blev året, hvor vor 
ærværdige forening gik ind i den elektroniske tidsalder. Vi har nemlig 
fået en hjemmeside, og det er vi rigtig glade for. Den forventer vi os 
meget af, efterhånden som vi alle – også formanden – lærer at bruge 
den optimalt. 
Det er Thyra Johannesen, der har lavet den til os – og tak for det.
Fremover vil alt, hvad der udgår fra foreningen komme på 
hjemmesiden f. eks., når vi udtaler os overfor kommunen eller til 
pressen.
Jeg forestiller mig også, at hjemmesiden kan blive brugt til 
indbydelser. 
Det kunne spare os for rigtig mange portoudgifter.
I næste nummer af Lethrica vil vi spørge medlemmerne, om de vil 
modtage meddelelser elektronisk. 
I så fald vil man eksempelvis få en mail, der lyder: ”Se hjemmesiden 
for nyt arrangement om ”gamle dage” d. xx”.
Jeg kunne også forestille mig en hvervefolder lige til at printe ud og 
give til naboen.
Medlemmer der ikke opgiver e-mail-adresse, vil dog naturligvis stadig 
som nu modtage brev med posten.

Vort vedtægtsbestemte virke for bygnings- og landskabskulturen – 
som bevaringsforening – er jo blevet indskrænket til det rent 
lovbestemte efter kommunesammenlægningen. 
D. v. s. , at vi kan kommentere, når der er offentlige høringer, som vi 
finder relevante. 
Det har der indtil nu ikke været, men der er to høringer i gang af 
interesse: Søarkaden og Buske. Her vil vi kommentere.



Dog har vi haft en enkelt tilsendt detailsag – nok fordi der var rødder 
tilbage til os fra Hvalsø Kommunes tid – til udtalelse. Det drejer sig 
om en byggesag fra Byager 31 i Nørre Hvalsø, hvor en ejer har udført 
en ”lidet landsbytilpasset” sammenbygning i strid med både lokalplan 
og byggetilladelse og derefter søgt om lovliggørelse. Her har vi ment, 
at byggetilladelsens bestemmelser skulle stå ved magt af hensyn til 
landsbymiljøet – og sådan blev det.
Så har jeg haft en mundtlig drøftelse med kommunens daværende 
forstmand angående pleje af de gennem årtier misligholdte alléer. 
Efter konsultationer har foreningen på baggrund af de konkrete 
stedlige forhold anbefalet og senere rost genstyningerne. 
Disse blev siden udsat for nogle grusomme salver i Midtsjællands 
Folkeblad. Vi fastholder rosen, så meget des mere som en af landets 
mest respekterede naturforvaltere efter besigtigelse siger, at det skal 
nok blive pænt, sådan har han også gjort, og nu kan Åstrup Allé holde 
i 100 måske 150 år. 
Jeg skal holde mig til at konstatere, at der er delte meninger mellem 
forstfolk og landskabsarkitekter.
Vi har i januar deltaget i et møde med kommunen om formidlingen i 
det åbne land. Der skulle her blive mulighed for offentliggørelse af 
arrangementer på kommunens hjemmeside.
Vi var lovet et dialogmøde med Kultur og Fritidsudvalget i det 
forgangne år, men det er blevet udsat til den 4. marts i år. 

I Styregruppen for Lejrearkiverne fortsætter vi arbejdet sammen med 
repræsentanter for de to andre historiske foreninger i kommunen. 
Her har vi endeligt fået godkendt vedtægterne, og vi glæder os over, at 
det er lykkedes at undgå de store nedskæringer. 
Arbejdet i styregruppen forløber for os tilfredsstillende. I de 
historiske foreninger lægger vi stor vægt på ind til videre – af hensyn 
til den frivillige arbejdskraft – at bevare Lejrearkivernes tre gamle 
lokale afdelinger. 
Vi bistår Arkivet i Hvalsø efter evne f. eks med juletræsafhentning, og 
i det kommende år skal vi have ét eller to fællesarrangementer 
antageligt først i juni i forbindelse med arkivernes 
herregårdsforedrag.



I Styregruppen for Lejremuseerne, som jeg jo talte meget om sidste 
år, har vi haft nogle vældig hyggelige møder med nogle rigtig rare 
mennesker. 
Hvad sker der så? Kan vi få indflydelse? Styregruppen kan jo stille 
forslag til Roskilde Museums arbejdsplan, som der står der i 
vedtægterne.
Vi ved det ikke endnu. Da vi endelig fik forelagt arbejdsplanen i 
september, var tiden for længst forpasset til forslag. 
Vi har derfor sat en principdrøftelse af museumsvæsenets fremtidige 
udstillinger på dagsordenen i foråret. 
Det er vor opfattelse, at det nationale bør opprioriteres ganske 
væsentligt på Lejre Museum. Det taler udgravningerne tydeligt for, og 
det nationale var årsagen til statens arealerhvervelser og støtten til 
museet i sin tid.
Da der også er ønsker om bedre udstilling af lokalhistorisk karakter 
fra hele den nye kommune, kan der blive pladsproblemer, selv om 
lejligheden på museet nedlægges. 
Dette kan så igen få betydning for Tadre Mølle, som jo er en del af 
Lejre Museerne. 

Bestyrelsen for Den selvejende Institution Tadre Mølle – DSI-TM - er 
for nyligt blevet genoprettet efter at være blevet glemt ved 
kommunesammenlægningen.
DSI-TM lejer møllen af staten, står for vedligeholdelsen og stiller den 
til disposition for Roskilde Museum. Desuden er det dens opgave at 
søge at rejse eksterne midler. Vi må håbe på det bedste.
Bestyrelsen består af fem personer. To fra kommunen, to fra 
møllevennerne, ½ fra naturfredningsforeningen – DN - og ½ fra EHF.
Af menneskelige hensyn er DN og EHF blevet enige om i fællesskab at 
udpege én person - mig.
På møllen er vi endvidere gået ind i ”projekt svinestald” sammen med 
møllevennerne og DN med det formål at få opgraderet 
undervisningsmulighederne.



Projekt ”Gudernes Stræde” er et stiforløb på baggrund af 
eksisterende lovlige adgangsmuligheder. 
Det tager sit udgangspunkt i forfatteren Martin A. Hansens essay af 
samme navn, hvori han argumenterer for et gammelt helligt vejforløb 
fra Køge Bugt til Velllerup Vig.
Her deltager vi sammen med de andre historiske foreninger og DN´s 
lokale afdelinger på strækningen. Desuden er kommunerne meget 
hjælpsomme og velvillige.
Vi forventer lidt penge fra bl. a. Friluftsrådet og håber derfor at 
kunne åbne ruten til efteråret med hjemmeside, foldere og 
fortællepæle.

Sammen med Lejre Historiske Forening udgiver vi Lethrica, hvortil 
også Bramsnæs Lokalhistoriske Forening bidrager foruden 
Lejrearkiverne.
Vi har grund til at håbe, at Bramsnæs tilslutter sig udgivelsen i det 
kommende år. Det vil have stor økonomisk betydning.
Arbejdet med artiklerne til Lethrica, er noget af det, der bruges rigtig 
meget tid og mange kræfter på.

Samarbejdet med vore to naboforeninger går pænt. Vi kunne godt 
ønske os en egentlig sammenlægning, men der er et meget væsentligt 
modargument. ”Vi kan bevare tre arkiver, så længe vi har tre 
foreninger”. 
Derfor er et tættere samarbejde snarere vejen for en tid f. eks. med 
fællesarrangementer og/eller invitation af alle tre foreningers 
medlemmer til alle arrangementer. 
Vi har til drøftelse heraf – samt om Lethrica - inviteret de to andre 
bestyrelser til møde hos os den 16. marts. Vi har allerede foreslået 
naboerne et historisk besøg på Borrevejle i fællesskab her i foråret.

(Til orientering vil jeg nævne, at jeg som privatperson er indtrådt i 
den nye støtteforening for nationalparken, og at jeg har deltaget i et 
møde med kommunen, hvor jeg med held har anbefalet at den 
deltager i et nyt kulturmiljøråd. Jeg nævner dette, fordi det kan få 
betydning for det kulturhistoriske arbejde og midlerne til det).



Angående det mere interne har vi beskæftiget os med registrering af 
oldtidsagre bl. a. sammen med Viggo Nielsen.

Vi har formidlet restaureringen af Vester Såby byhorn med tilladelse 
fra arkivet og betalt af bylauget. Herom vil I kunne læse i næste 
Lethrica.

Arrangementerne er blevet til den traditionsrige Valborgaften på 
Tadre Mølle. Det gentager vi også i år, men nu kommer den til at 
indgå som vort bidrag til Lejre Kulturdage.

I oktober havde vi besøget i Kirke Sonnerup Kirke og i det gamle 
frådstensbrud ved Vintre Mølle. Kildekalk – Frådsten. Danmarks 
ældste bygningssten.  Arrangementet var godt besøgt, og vi fik 
opfordringer til at fortsætte. Og det gør vi, som I kan se på 
indbydelserne.

Årets Pris er ikke blevet uddelt i 2008, idet vi afventer produktion af 
plaketterne, men vi har tre gode forslag. To fine private 
bygningsrestaureringer og en fornem indsats fra en ”institution”. 
Sidstnævnte må nok afvente en eventuel passende lejlighed, men 
under alle omstændigheder forventer vi sidst på foråret, først på 
sommeren at kunne indbyde til en prisoverrækkelse.

Til sidst vil jeg takke en trofast bestyrelse og en trofast medlemsskare 
for at støtte op om foreningen, men vi må jo erkende, at både 
bestyrelse og medlemmer bliver ældre. Medlemstallet er af naturlige 
årsager for nedadgående. Vi har brug for flere medlemmer, yngre 
medlemmer og flere nye aktive medlemmer. Hjælp os med det! F. eks. 
Ved at videregive vor nye folder – eller ved at give en hånd med 
arrangementer, ved at skrive til Lethica eller ved at hjælpe med 
interviews

Bent Gottfredsen



Formand





Baltikum
Vore genfundne naboer

Efter generalforsamlingen den 24. februar ca. kl. 20.30 fortæller formanden om 
sin og Karins rundrejse i de tre baltiske stater Estland, Letland og Litauen.
Han vil lægge stor vægt på historien og navnlig på de tidligere så tætte 
relationer mellem Danmark og Estland. 

Vi kender alle historien om, hvordan 
Dannebrog faldt ned under slaget ved 
Tallinn, der i øvrigt betyder 
”danskernes by”, men der findes også 
mange andre minder fra den danske tid 
bl. a. i form af imponerende 
fæstningsruiner. 

Narva grundlagt af danskerne
Estlands tredje største by.

Vi danskere gjorde dengang en solid 
indsats for at sikre vore erobringer i det 
fremmede. 

Rakvere grundlagt af danskerne
Det nordlige Estland.

Den nyere tid, de 50 års besættelse og 
dagens Baltikum vil dog også få en 
grundig omtale.
Foredraget vil blive rigt illustreret med 
farvebilleder.

Knud den Hellige og Martin Luther
Tallinns og Estlands våbenskjolde.

Til foredraget er der fri adgang for alle. Medlemmerne er meget velkomne at 
invitere gæster med.
Ikke-medlemmer erlægger et beskedent beløb for kaffe og kage.


