Hvalsø den 7/2 2016

Egnshistorisk Forening for Hvalsø
Kære medlem
I Lethrica for oktober 2015 indkaldte vi til generalforsamling mandag den 22 februar kl.
18.30 på Gundestedgård, Gundestedvej 40 i Hvalsø
Hermed nærmere:
Vi starter med fællesspisning
Gnaveben med surt, rødkål, grovbrød og sennep. Pris 60 kr. Hertil kan købes øl eller vand...
Vi beder om tilmelding hurtigst muligt til ole@gundested-camping.dk tlf. 22808664 eller til
kbgottfredsen@gmail.com tlf. 46492663 - og senest den 18/2.
Generalforsamling ca. 19.30
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Beretning om foreningens virksomhed
Aflæggelse af revideret regnskab
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer, stedfortræder og revisor
På valg er Bent Gottfredsen, Thyra Johannesen, Henriette Theill og revisor
Jørgen Jensen
Indkomne forslag
Forslag bedes tilsendt formanden hurtigst muligt
Eventuelt

Efterfølgende foredrag ca. 20.30
Flemming Damgård Larsen vil med udgangspunkt i sin store lokalhistoriske viden fortælle
om Rosenkrantzerne på Ryegård og Trudsholm godser.
Til foredraget er ikke - medlemmer også velkomne for 20 kr.

Ryegård

Trundsholm

Generalforsamling 2016
22.februar kl.19,30 på Gundestedgård
1 time før samledes 26 medlemmer til det traditionelle måltid: gnaveben m.m.
Formanden Bent Gottfredsen bød velkommen til den 40.generalforsamling i
Egnshistorisk Forenings historie, og han foreslog Ernst Theill til hvervet som
dirigent.
Punkt 2 var ’Beretning om foreningens virksomhed’, som formanden aflagde på
bestyrelsens vegne (den er aftrykt ved siden af referatet). Bemærk, at aftenen med
Naverne er flyttet fra den 7. til den 14. marts! Beretningen blev godkendt.
3.punkt: ’Aflæggelse af revideret regnskab’ stod kassereren Ole Theill Knudsen for.
Regnskabet viste et underskud på 2.387,53 kr. Der er dog stadig en bankbeholdning
på godt 40.000 kr. Kasserens regnskab blev godkendt.
4: ’Fastsættelse af kontingent’ – uændret.
5: ’Valg af bestyrelsesmedlemmer, stedfortræder og revisor’ På valg var Bent
Gottfredsen, Thyra Johannesen, Henriette Theill og revisor Jørgen Jensen, som alle
erklærede sig villige til genvalg. De blev genvalgt med akklamation.
6: ’Indkomne forslag’ – ingen.
7: ’Eventuelt’ – intet.
Dirigenten takkede forsamlingen for et let hverv, og formanden kvitterede med tak til
dirigenten. Generalforsamlingen blev afviklet på 45 minutter.
Kl.20,30 påbegyndte lokalhistorikeren Flemming Damgaard Larsen sit foredrag om
dynastiet Rosenkrantz, som i 1700- og 1800-tallet var ejere af Ryegaard, Trudsholm,
Egholm og Krabbesholm godser. Slægten stammede fra Rosenholm i Østjylland, men
Rosenkrantzerne havde en tendens til at søge mod hovedstaden og begå sig i
samfundets absolut øverste lag tæt på kongemagten. Det interessante foredrag var
spækket med viden om de enkelte ejeres virke og personlighed.

Formandsberetning EHf 2016
Velkommen til 40. ordinære generalforsamling.
Lethrica, de fem foreningers fællesblad, er jo som sædvanligt, det sted hvor vi lægger
hovedkræfterne.
Thyra står for redaktionen. Jeg skriver lederen og har desuden bidraget med en større artikel
om Marie Kofoed og lidt småting.
Serien Sagn og Myter fra Lejreegnen er fortsat med Karin som den frie genfortæller, Poul
som den kreative illustrator og mig som den kedelige ”fakta-mand”. I øvrigt nærmer vi os
vejs ende. Seriens sidste artikel kommer i april -18. Derefter vil artiklerne og illustrationerne
blive samlet til bogform og udbygget med alle de mange småsagn, der er alt for korte til at
spinde en ende over. Vi satser også på flere illustrationer. Bogen skulle gerne blive årets
julegave 2018.
Hjemmesiden står Thyra også for og ligeledes kommunikationen til medlemmerne pr mail.
Vi håber, at I sætter pris på det.
Husk jævnligt at se på hjemmesiden. Det er ikke kun alt det kedelige, der ligger der, såsom
min beretning og Oles K´s regnskab. Der er også aktuelt stof og efterhånden et godt
billedgalleri med mange flere billeder i relation til artikler og arrangementer.
Hans skriver anmeldelser, Ole M fotograferer og Henriette, Hans og Ole K. hjælper med
arrangementer.
Tak til bestyrelsen. Jeg synes, at vi kan være årets indsats bekendt også i forhold til
fællesskabet omkring Lethrica.
Så bliver jeg stadig ofte indbudt som foredragsholder. Jeg ved ikke rigtig om det er privat
eller på foreningens vegne, men jeg ved, at hvis jeg ikke var formand her, så blev jeg næppe
indbudt.
Sidste år talte jeg om et forsøg på mere kommunikation med vore kolleger i Tølløse. Her er
ikke blevet noget formaliseret – og det bliver der næppe foreløbig. De er ikke så
elektroniske som os, men jeg har en kontakt med næstformanden.
Vi har i fællesskab stået for et arrangement på Elverdamskroen over emnet ”Vore gamle
Landevejskroer”.
Årets arrangementer
Arrangementer er kort omtalte i Letrica og mere udførligt på hjemmesiden, så her blot en
meget kort gennemgang.
De to fællesbusture på Kulturdagene trak som sædvanligt fulde busser trods dårligt vejr.
Valborgaften sammen med møllevennerne forløb fint igen også trods ”det var rigtig dejligt
koldt”.
Marie Hansens fødselsdag – igen sammen med møllevennerne – med Erik Grip var særdeles
vellykket.
Jeg stod for en udflugt til Ejby Ådal med besøg hos Troldbykællingen.
Hans forestod en vellykket sommerudflugt til Kalundborg og Røsnæs.
Ole K. stod for en velbesøgt rundvisning på Roskilde Museum.

De historiske Foreninger er i fællesskab er repræsenteret i Bygningspræmieringsudvalget
ved mig. Det er jo i kommunalt regi med politikere og dygtige fagfolk.
Den første pris blev uddelt til min næsten genbo i Vester Såby. Det var ikke min skyld! Jeg
havde ikke noget imod det, men jeg satsede på en anden kandidat nemlig den fredede
Halisgård.
På arkivfronten er den fysiske sammenlægning nu gennemført. Vores forslag om en
tidsbegrænset ekstra bevilling til digitalisering for at lappe lidt på centraliseringen, har ikke
ført til noget. Vi har fremdeles et godt forhold til Bente.
Museumsrådet
Her er vi alle foreninger med hver for sig. Jeg for EHF. Vi mødes to gange årligt og hører
om museets planer. Det er meget hyggeligt. Mere er her ikke at sige bortset fra at museet
arbejder på nogle bredere råd.
Det er fremgået af pressen, at det er lykkedes at skaffe lidt flere penge til Lejre Museum og
at skulpturen kommer ud fra gården.
DSI-TM.
Her har EHF og DN hver ½ bestyrelsespost. Det er mig, der er de to halve. Det er ikke helt
let. Foreningerne har ikke samme formål og er derfor heller ikke altid enige.
DSI og TMV havde samme formand Kjeld Ewald Hansen. Da han blev syg, måtte jeg som
næstformand tage over. Det var ikke noget, jeg ligefrem stod og hoppede efter. Jeg har
poster nok. Så snart møllevennerne kan stille en kvalificeret kandidat, trækker jeg mig.
Posten er meget brydsom og tidskrævende. Vi har hele ansvaret for bygningerne,
mølleanlæggene, trampestierne og landbruget.
Mølledæmningen er blevet tætnet med en mosegrisesikring. Taget ligeså. Kloakker og dræn
er renset, syge og døde træer fældet.
Det er lykkedes at komme igennem med en kommunal bevilling på 46 000 kr årligt at lægge
til museets husleje på 60 000 kr. Vi har søgt fondsstøtte til et nyt vandhjul og en ny
malerkarm. Endelig arbejdes der på en forpagtningsaftale med gallowaykvæg.
Vores Hvalsø
Desværre kniber det mange steder fælt med sammenhængen i planlægningen i Hvalsø.
Vi havde en god planlægning med næsten optimal borgerinddragelse før 2007. Efter
kommunesammenlægningen er det lige som om, at vi er begyndt med Adam og Eva igen.
Man vedtager lokalplanen for Søtorvet, som er det spørgsmål alle er mest engagerede i.
Derefter laver man borgerinddragelse med Vores Hvalsø.
Man lytter til vores ønske om en registrering af bevaringsinteresserne en- SAVEregistrering. (Den ligger på hjemmesiden).
Det konstateres, at Hovedgaden 28 – Hvidsø - er bevaringsværdig. Det er jo bare ærgerligt,
men nu har man jo givet Søtorvet lov at rive den ned!
Ole K og jeg har deltaget i arbejdet i Vores Hvalsø. Vi har efter opfordring bidraget med
rigtig mange historiske oplysninger og ideer til den kommende vision, som et fint firma
udarbejder.
Så må fremtiden vise, om det har været umagen værd.

- og endnu engang. Vi mener ikke, at udvikling og bevaring med vold og magt skal være
modsatrettede interesser, men vi mener, at udviklingen skal respektere og integrere de mest
basale bevaringsinteresser. Vi er heller ikke imod ”nyt og spændende”, men de seneste års
nyt er ikke spændende, og det spændende er ikke nyt.
Fremtiden
Det sædvanlige. Der bliver igen i år to busture på Kulturdagene, Valborgaften og Mølle
Marie fødselsdag.
Desuden kommer der i maj som en del af Sagn og Myter et besøg i Kisserup og Særløse
kirker.
Den 14. marts bliver der et foredrag her på Gundestedgård i fællesregi om naverne.
Endelig arbejder vi med et besøg på Skoemagerkroen med spisning og fortælling om de fire
gamle kroer på Landevejen.
Til Lethrica har jeg skrevet om Margrethe Sprænghest – den første dronning Margrethe.
Hans anmelder LejreBogen og Tom Christensens Lejre bag Myten.
Hans og Thyra arbejder på et interview med kunstmaleren Gustav Vermehrens datter.
Endelig har vi nogle ideer om Pigerne på Sprogø og om at lokke Tom Christensen til at
holde et foredrag.

Regnskab for Egnshistorisk Forening for 2015
Overført fra 2014:
Kasse………………
Bank……………….

848,10 kr.
43386,90 kr.
44235,00 kr.

Indtægter:
1 Kontingenter…… 12950,00 kr.
2 Deltagerbetaling
3100,00 kr.
3. Salg Bøger
416,00 kr.
.
16466,00 kr.
Udgifter:
4. Lethrica………… 3967,50 kr.
5. Forsendelse……… 632,00 .kr.
6Arrangementer… 3265,40 kr..
7 Frugthave T.M.
2275,00 kr
8 Foreningsdrift… . 293,75 kr
9 Honorar, rundvis... 3230,00 kr.
10.Annoncer………...5089,88 kr.
________________________________________________________________________________
18853,53 kr.
Årets resultat……………

-2387,53kr.

Overføres til år 2016.:
Kasse…………… 1326,70 kr.
Bank ………… 40520,77 kr.

.
41847,47 kr.

(kasserer )
Ovenstående er gennemgået, og fundet i overensstemmelse med kassebog og bilag.
Hvalsø d

Hvalsø d

_________________________________________________________________________
(revisorer)

