Generalforsamling 2010
Hermed indkaldes til Egnshistorisk Forenings ordinære generalforsamling 2010

Tirsdag den 23 februar kl 19.30 på Gundestedgård
Gundestedvej 40 4330 Hvalsø
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Aflæggelse af revideret regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor.
På valg er bestyrelsesmedlemmerne: Bent Gottfredsen og Anne Jægerskou, suppleant
Thyra Johannesen og revisor Jørgen Jensen.
8. Eventuelt.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar.
Foreningen servere kaffe og brød.
Efter generalforsamlingen vises film fra indvielsen af Gudernes Stræde.

Referat
Egnshistorisk Forenings ordinære generalforsamling 2010
Tirsdag den 23. februar kl. 19.30 på Gundestedgård
Dagsorden
1.Valg af dirigent.

Kommentarer
Valgt blev Carsten Druedahl, som meddelte at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

2. Formandens beretning.

Bent fremlagde beretning. Skriftlig beretning kan
læses på foreningens hjemmeside.
Bent havde fremlagt årets presseomtale fra aviser.
Gav udtryk for en god dækning af de afholdte
arrangementer.
Godkendt. Skriftligt regnskab fremlagt.

3. Aflæggelse af revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen
foreslår uændret 175 kr, pensionister dog
150 kr.

Bestyrelsens forslag godkendt.

5. Indkomne forslag.

Ingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer,
suppleant og revisor. På valg er
bestyrelsesmedlemmerne: Bent
Gottfredsen og Anne Jægerskou.
Suppleant: Thyra Johannesen.
Revisor: Jørgen Jensen.
7. Eventuelt

Alle blev genvalgt. På konstituerende møde d. 12.
april ønsker Anne Jægerskou at tage
suppleantpladsen i stedet for Thyra, som så bliver
bestyrelsesmedlem.
Ole Theil luftede rejste en diskussion om to
medlemstyper (papirløst medlemskab til et lavere
kontingent).
Opfordrer flere medlemmer til at oplyse emailadresse, så vi kan spare porto og papir.
Fast rubrik i Lethica om at tilmelde sin emailadresse.
Inge Heise spurgte om muligheden for
papirbesparelse. Var også villig til at uddele Lethrica
og andre af foreningens forsendelser.
Uddeling af folder fra Bramsnæs Lokalhistoriske
Forening angående tur til Hedeby, Dannevirke og
Gottorp Slot.

Kaffe og brød
”Gudernes Stræde ” video

Bagerens bedste brød og dejlig varm kaffe. Tak for
det Ole.
Carsten D. viste videoen med lidt startvanskeligheder

Thyra og Hans fra fraværende på grund af udenlandsrejser. 14 personer deltog i
generalforsamlingen.
Ref. Anne Jægerskou

Formandsberetning EHF 2010
Velkommen til den 34. ordinære generalforsamling her på Gundestedgård.
Sidste år startede jeg med hjemmesiden. Så det gør jeg også i år.
Den er jo blevet udbygget meget, og mere vil komme til. Jeg håber, at I jævnligt ser til den, for der
kommer alt nyt hurtigt til.
Vi har besluttet os for, at indlægge de sidste fem årgange af Nyt fra EHF på hjemmesiden, i stedet
for som vi har gjort to gange tidligere at samle de vigtigste artikler i et årsskrift. Der vil blive en
kort oversigt over indholdet som start.
Desuden drømmer vi om med tiden også at lægge en del presseklip ind - aktuelle som historiske.
Det kommer ikke til at gå stærkt, for formanden skal først finde dem.
Det er stadig Thyra, der står for hjemmesiden, og det er vi godt tilfredse med.
Thyra har også stået for vor nye fine folder, som jeg håber, at I tager nogle med hjem at dele ud af.
Ole vor kasserer moderniserer også. Han har fået opbygget en e-mail-liste, således at vi kan
udsende i hvert fald en del af vore indbydelser pr. mail. Det sparer megen porto, nu vi kun udsender
blad to gange om året.
Angående vores virke for bygnings- og landskabskulturen er der på det sidste sket det, at
forvaltningen af egen drift er begyndt at høre os i nogle byggesager med kulturhistorisk indhold.
Det gør vi så, men selv om vi oftest er enige med forvaltningen, dispenserer politikerne rask væk,
både før og efter valget til fordel for blanke glaserede tagsten i sære farver i landsbyer og åbent
land.
Det var aldrig sket i Hvalsø Kommune.
Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis man vil være en bo og oplevelseskommune og satser på engang at
blive nationalpark.
Angående den omdiskuterede Søarkade har vi ment, at Brugsen burde have holdt sig til Hvalsø
Kommunes lokalplan, der også muliggjorde en Søarkade med en højde på 11 m, som vi jo er landet
på igen, men på grund af en øget byggeprocent får vi nu ikke saddeltage på sidebygningerne. Det
ville have været pænere.
Angående kirkebyggelinien provokerede det os, at ”kommunalbestyrelsen vurderede, at den ikke
eksisterede”.
Der foreligger en principafgørelse fra Naturklagenævnet på, at også kirkegårde, parker og
kolonihaver er åbent land i forhold til kirkebyggelinien.
Kirken kan altså ikke vokse ud af sin byggelinie.
De kirkelige myndigheder ville ikke anke kommunalbestyrtelsens vurdering, for som deres jurist
udtrykte det kan kommunalbestyrelsen ikke under nogen omstændigheder tilsidesætte
kirkebyggelinien.
Vi fik lokket naturfredningsforeningen til at anke. Resultatet var sort jura. Naturklagenævnet ville
ikke tage stilling til spørgsmålet, fordi der allerede var taget stilling i den konkrete sag.
Dette fritager dog ikke kommunen for fremover i de enkelte tilfælde at vurdere efter loven.
Vi lægger fortsat stor vægt på, at byggeriet omkring kirken tilpasses forholdene, men de 8,5 m som
kirkebyggelinien angiver, er ikke aktuelle. Der skal foretages en højdevurdering i hvert enkelt
tilfælde.

Vi har deltaget i et hyggeligt møde med formanden for Kultur og Fritidsudvalget, hvor vi talte om
visioner på navnlig museumsområdet.
I Styregruppen for Lejrearkiverne har vi to repræsentanter - vi har ved Hans formandsposten.
Vi har haft et arrangement sammen med Arkivet i Hvalsø på Sonnerupgård, og vi vil også få et i år.
Desuden vil vi skrive småartikler til Folkebladet for arkivet på basis af arkivalier.
For arkiverne er fremtiden meget sikker. Det er lykkedes Styregruppen i år at undgå en planlagt
nedskæring på 150 000, men den kommer næste år. Driftsbudgettet er på 200 000. Så der kommer
til at ske noget drastisk. Lidt vil kunne spares ved en ændret administrativ struktur og lidt på en
fysisk sammenlægning af de tre afdelinger. Det sidste vil vore naboforeninger være meget kede af,
og værdifuld frivillig arbejdskraft vil sikkert også gå tabt. Arkivalierne kan i øvrigt ikke være i
Hvalsø, personalet heller ikke uden en bekostelig indretning af det kolde rum på 1. sal. Så er der
personalet tilbage!
Styregruppen for Lejremuseerne mødes jævnligt. Vi har det hyggeligt, men de længe ønskede
ændringer i udstillingerne på Lejre Museum skal vi først tale om i år, på grund af en udsættelse. Så
vi ved endnu ikke, om vi får nogen indflydelse eller ej.
Noget tyder på at Roskilde Museum efter de nye fantastiske fund er indstillet på at opprioritere
Lejre Museum nationalt, som vi ønsker. Den nye udstilling af de seneste fund tyder på det.
Jeg tror, at der kan blive brug for at tænke nyt og visionært alene af pladshensyn, hvis vi også gerne
vil have udstillinger om resten af kommunen.
Tadre Mølle hører jo også herunder. Her glæder vi os over, at Søren Moses nu igen skal til at
koncentrere sig om møllen, for uden en fast daglig leder for personalet og de frivillige der, går det
simpelthen ikke.
Den Selvejende Institution Tadre Mølle er blevet genoplivet efter at have været glemt ved
kommunesammenlægningen. Vi lejer ejendommen af staten, har vedligeholdelsesforpligtelsen og
genudlejer til Roskilde Museum. Vi har fået kontrakten med museet på plads.
Møllen og laden skrider fra hinanden. Situationen er kritisk. Det bliver meget dyrt. Vi har søgt ejer,
dvs. staten og fået nej. Nu har vi en ansøgning i Arbejdsmarkedets Feriefond, som har været os
behjælpelige med at strikke ansøgningen rigtigt sammen. Vi Håber det bedste.
Projekt Svinestald – indretning til undervisning - er blevet udsat på grund af lang kommunal
sagsbehandling.
På det sidste har museet vist interesse for ændret anvendelse af bygningerne, anvendelse af staldene
til personalet og publikum. Det må vi grundigt på, fordi det indebærer, at vi ændrer på hele vor
flotte vedtagne perspektivplan.
Samarbejdet med naboerne går pænt. Bramsnæs er kommet med i Lethrica , og vi er kommet i gang
med nogle arrangementer fælles, og har i bladet fået en samlet arrangementoversigt.
Thyra har overtaget jobbet som redaktør. Det har hun ikke prøvet før, men vi er godt tilfredse med
resultatet. Lethrica er vores flagskib.
Af arrangementer havde vi først i marts turen til Haraldsted kirke og kapelruin og Gl. Skjoldenæs.
Kilder frådsten og Møller på Hesle Mølle og Åstrup blev afviklet sidst i marts.
Valborgaften blev afviklet traditionen tro.
Sonnerupgård i juni sammen med arkivet er nævnt.
I oktober havde vi turen til Jystrup og Valsølille kirker, som Anni på bedste vis stod for.
I november uddelte vi Årets Pris.

December bød på et 100-års jubilæum i Såby Idrætsforening. Det måtte markeres, og det lykkedes
Anne i huj og hast at få en plancheudstilling op at stå samt sammen med Karin at få lavet en
passende gave.
Jeg kan løfte sløret for, at Anne bidrager med en artikel om de 100 år i næste nummer af Lethrica.
Arrangementerne er omtalt eller vil blive omtalt i Lethrica, så denne opremsning må række.
Endvidere har vi været med til, ved 90-års-receptionen for Viggo Nielsen, at give ham en gave
sammen med fem andre foreninger.
Hans bog om oldtidsagre er i øvrigt lige på trapperne.
Dette fører mig over til vort næste arrangement i samarbejde med naboforeningerne og Skov og
Naturstyrelsen en rundtur med Viggos højre hånd Clemme til oldtidsagrene i Bistrupskovene den
23. april.
Derefter kommer naturligvis Valborgaften.
Bent Gottfredsen

Uden for formandsberetningen vil jeg gerne orientere Jer om, at jeg som privatperson har påtaget
mig til www.fredninger.dk – og senere til bogform – at skildre Lejre Kommunes fredninger.
Der bliver afsnit om landskab og geologi, plantelivet, dyrelivet, historien, selve fredningens
indhold, adgangsforhold, seværdigheder og turforslag.
Det er en større opgave, da vi jo har landets største samlede fredninger.
Jeg tror og håber, at gode og udførlige beskrivelser kan bruges i bestræbelserne for en
nationalparkstatus, fordi en sådan må forventes at tilføre eksterne midler til brug for natur- og
kulturpleje og formidling.
Det er jo noget, der passer ganske godt med EHF´s formål, men det vil tage meget af min tid indtil
efteråret.
Fredninger.dk er naturfredningsforeningens projekt. Det finansieres af Åge V Jensens Fonde.

Regnskab for Egnshistorisk Forening for 2009
Overført fra 2008:
Kasse………………
Bank……………….

888,97 kr.
.40263,72 kr.
41152,69 kr.

Indtægter:
1 Kontingenter…… 13730,00 kr.
2 Salg, ………….…... 100,00 kr...
3 Renter……………… 36,33 kr.
.
13866,33 kr.
Udgifter:
4Trykning………… 2988,00
5Forsendelse………...2747,36
6 Møder…………… 5738,55
7 Gebyrer……………… 5,00
8 Diverse…………… .3129,10

kr.
kr.
kr..
kr
kr
14608,01 kr.

Årets resultat……………

-741,68 kr.

Overføres til år 2010.:
Kasse……………
Bank ……………

806,62 kr.
. 39604,39 kr.
40411,01 kr.

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

Hvalsø d

_________________________________________________________________________-(revisorer)

