
Egnshistorisk Forening for Hvalsø
Kære medlem.

I Lethrica for oktober 2013 indbød vi til generalforsamling mandag den 24 februar 
kl. 18.30 på Gundestedgård, Gundestedvej 40 i Hvalsø

Hermed nærmere information

Vi starter med fællesspisning :

Gnaveben med surt, rødkål, grovbrød og sennep. Pris 60 kr.
Hertil kan købes vand eller øl, pris 10 kr. 
Vi beder om tilmelding til spisning til ole@gundested-camping.dk eller 22808664 
samt til formanden vs.gl.smedje@gmail.com eller 46492663 senest torsdag den 20. 
februar

Generalforsamling ca. 19.30

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed
3. Aflæggelse af revideret regnskab
4.  Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor

På valg er bestyrelsesmedlemmerne Bent Gottfredsen og Thyra Johannesen, villige 
til genvalg
Suppleant Anne Jægerskou ( ønsker ikke genvalg ) 
Revisor Jørgen Jensen (modtager genvalg)

6. Indkomne forslag 
    Forslag bedes tilsendt formanden hurtigst muligt
7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen, ca kl. 20.30, er der fortælleaften med Annemarie Krarup
Her er der offentlig adgang.
For medlemmer er det gratis, for ikke – medlemmer koster det 30 kr.
Annemarie vil sikkert skele til, at vi er i Lejre Kommune, i sit valg af fortællinger.

.
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Fortælleaften 

Glæd jer til en aften i selskab med Annemarie Krarup. 

Hun kommer og fortæller en god historie lige efter generalforsamlingen  

den 24. februar på Gundestedgård. 

Annemarie Krarup 

er formand for foreningen Fortællere i Danmark 

Hun fortæller historier alle steder, hvor der er brug for en god historie. 

Hun har f. eks. arrangeret fortællefestival i Sagnlandet tre gange 



Generalforsamling 2014
Mandag den  24.februar på Gundestedgaard

Kl.18,30:  Fællesspisning – traditionen tro: gnaveben med tilbehør.

Kl.19,30: Generalforsamling.

25 medlemmer deltog.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
Karsten Druedahl, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed. 
Beretningen, som er vedlagt andetsteds på hjemmesiden, blev godkendt uden kommentarer.
3. Aflæggelse af revideret regnskab.
Kassereren fremlagde regnskabet for 2013, som var godkendt af revisorerne.
Det samme gjorde generalforsamlingen.
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
Generalforsamlingen fulgte bestyrelsens indstilling (175 kr).
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor.
Villige til genvalg var Bent Gottfredsen og Thyra Johannesen, og de blev valgt uden 
modkandidater. Suppleanten Anne Jægerskou ønskede ikke genvalg, men blev afløst af 
Henriette Theill. Revisor Jørgen Jensen modtog genvalg.
6. Indkomne forslag.
Ingen.
7. Eventuelt.
Der orienteredes om kommende arrangementer, hvoraf et besøg i togremisen i Roskilde 
(lørdag den 24.maj kl.14) og en udflugt til Allindelille skov (6.april kl.13) ligger fast. 
Busrundtur i Lejre kommune i forbindelse med kulturdagene v/ de 3 formænd for de 
lokalhistoriske foreninger samt ”Sagn og Myter” v/ Bent G. gentages.
I aug./sept.  planlægges en udflugt til Sydvestsjællandske herregårde (Borreby og 
Holsteinborg samt Ørslev kirke).

Kl. 20,30 Fortælleaften ved Annemarie Krarup
En times medrivende fantasifulde fortællinger, eventyr, sagn og skrøner med tilknytning til 
Lejreegnen afsluttede aftenen på bedste vis og med applaus.

Ref./Hans Cornelius



Formandsberetning EHF 2014

Velkommen til den 38. ordinære generalforsamling

Årets gang har fulgt de traditionelle baner, men det er jo kun godt i en historisk 
forening.

De fleste kræfter er som sædvanligt lagt i Lethrica. Herfra har vi bidraget med 
artikler om Erik Madsen – ham med neandertalerne, Mannerup Parsberg til 
Sonnerupgård, Eleonora Tscherning II – på baggrund af en kommentar til den 
første artikel, den faste rubrik Sagn og Myter fra Lejreegnen - den skulle jo 
gerne ende med en bog og en anmeldelse. 
Så er det stadig min opgave at skrive lederne – siden sidst kunne de også nogle 
gange kaldes.
Desuden er jeg pennefører for fællesdokumenter for de tre historiske foreninger.
Det foregår på den måde, at jeg laver et oplæg, som udsendes og derefter 
tilrettes, indtil alle er tilfredse.
Hjemmesiden kører nu på skinner, og vi håber at I bruger den. Vi er nu tæt på 
at have en komplet mailliste – eller så komplet som den nu kan blive. Her har 
Thyra været aktiv foruden med bladet.
Maillisten giver mulighed for hurtigere og billigere kommunikation, men den 
betyder ikke at øvrige medlemmer bliver B-medlemmer.

Blandt arrangementer vil jeg først nævne den genoptagne Valborgaften på 
Tadre Mølle den 30. april i samarbejde med Tadre Mølles Venner. Det blev en 
smuk men kold aften, hvor spillemandsgruppen Sirenerne optrådte og dansen 
trådtes omkring majstangen. Det eneste problem var, at heksen næsten som 
sædvanligt kom og forstyrrede.
De historiske foreninger medvirkede i fællesskab i Lejre Kulturdage med to 
velbesøgte busrundture i kommunen.
Den 4. juni var der ligeledes i fællesskab arrangeret besøg på Efterskolen 
Lindenborg i Borrevejle. Herom har jeg kun hørt, men pænt, da jeg selv var jeg 
i udlandet.
Den 14. august medvirkede vi sammen med Tadre Mølles Venner i fejringen af 
Møllemaries 111 års fødselsdag på Tadre Mølle med musik, sang og god 
forplejning. Det blev en rigtig succes, som vil blive gentaget.
Den 19. oktober havde vi udflugt til åstederne for Sagn og Myter fra Lejreegnen 
med besøg på Valdemarsvejen, Kong Skinders Høj og ved Kæmpestenen på 
Ørnevej. Det var et forskrækkeligt vejr, men dem der dukkede op fik en god tur.



På det mere formelle plan har vi i en kommentar til kommuneplanforslaget 
efterlyst retningslinier for anbringelse af solceller på bevaringsværdige 
bygninger og fået det svar, at man er opmærksom på det i den daglige 
administration og vil søge at indarbejde det næste gang.
Vi har tilskrevet kommunen angående Hjulbækhuset på baggrund af en 
henvendelse, der udtrykte frygt for, at Naturstyrelsen planlagde en nedrivning.
Vi har anbefalet kommunen at anbefale et salg med tinglyst deklaration i stedet.
Det er lidt kompliceret, fordi det kræver ophævelsen af fredskovpligten.

Bygningsbevaringsprisen, som vi jo stoppede med at uddele, fordi der ville 
komme en ny i kommunalt regi, hørte vi længe intet til.
Pludseligt dukker den så op i pressen, men nu nærmest som en energipris.
Det foranlediger et læserbrev, som tror jeg, var med til at skubbe prisen hen 
imod kulturværdier igen, dog skal der stadig tages energihensyn. 
Det kan blive spændende at se, om det kan fungere. Vi afventer et kommunalt 
udspil.

Omtale af arrangementer og vore kommentarer kan ses op hjemmesiden.

DSI-TM og vores ½ bestyrelsesplads.  Her har vi fået en ny lejer, idet vi har 
udlejet stuehuset til Tadre Mølles Venner. De står jo for istandsættelsen, og vi 
håber, at det på den måde vil blive lettere at skaffe penge til huset.
Desuden arbejder vi på at få lagt et budget for, hvad det egentlig koster at 
vedligeholde Tadre Mølle. Dette med henblik på en dialog med kommunen.
Et er sikkert museets husleje på 60 000 kr rækker ikke – og slet ikke efter at 
museet stort set har trukket personalet bort fra møllen, så vi heller ikke kan 
modtage folk i beskæftigelse.

Museumsrådet dækker jo både Lejre Museum med Gl Kongsgård og Tadre 
Mølle.
Interessen har gået stærkt på Lejre Museum og dets kommende nye udstilling.
Museet har udarbejdet en plan, som det er både dets ret og pligt. Kommunen 
har afsat 3 millioner over to år til en ny udstilling og tiltrådt museets plan. De 3 
millioner betyder, at egenfinansieringen bliver på over 50%. Det er et meget højt
tal.
Vi havde opfordret til og håbet på, at kommunen også selv - gerne efter et 
samråd med interessenter – fremkom med en vision. Det blev desværre ikke 
tilfældet.
Hvad er så museets planer? Her skal straks siges, at vi kun kender dem i meget 
begrænset omfang fra en mundtlig fremstilling og et kort notat uden 
plantegninger.



Umiddelbart virker planerne rimelige. Museet er i hvert fald selv tilfreds. Vi 
kunne nu nok ønske os et højere ambitionsniveau.
Overordnet går tankerne på at anvende hele bygningsmassen til udstillingsbrug 
og at lade udstillingen blive af national karakter, som vi har ønsket det.
Det bliver Tom Christensen Lejres store arkæolog, der skal bygge udstillingen 
op. Det er vi meget glade for, for han er en af dem der tør tro på Lejre. 
Vi er overbeviste om, at vi i museumsrådet vil kunne få en god dialog og et 
rigtigt godt forhold til Tom.

Fremtiden. Ja vi drømmer jo stadig om en fusion af de tre foreninger, men 
endnu er det ved drømmen. 
Arrangementer. Turen til Allindelille den 6. april er jo allerede annonceret. 
Der vil blive to busrundture i forbindelse med kulturdagene, Valborgaften kører
igen og ligeledes Maries fødselsdag den 14. august. 
Vi håber også at få en tur til åstederne for Sagn og Myter, en udflugt og et 
foredrag og et besøg med i Lethrica.

Til sidst tak til bestyrelsen for årets indsats.

 




