Generalforsamling for Egnshistorisk Forening
den 22. februar 2011 på Gundestedgård.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Aflæggelse af revideret regnskab.
Fastlæggelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer,suppleant og revisor.
På valg er bestyrelsesmedlemmerne: Ole Knudsen, Anni Druedahl og Birthe Lund Hansen,
suppleant Hans Cornelius, og revisor Karsten Druedahl.
8. Eventuelt.
Ad) 1. Formanden bød velkommen, hvorefter Karsten Druedahl blev valgt til dirigent,
hvorefter det blev konstateret at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Ad) 2. Formandens beretning blev vedtaget.
Carl Frandsen: Vedr. Tadre Mølle; gjorde opmærksom på at det kan være svært at søge
midler til at istandsætte møllen, da private fonde ikke giver til statsejendomme.
Bent Gottfredsen: meddelte at netop dette vil blive drøftet med DSI, Roskilde museum,
Naturstyrelsen, Kulturarvsturelsen og med Lejre kommune.
Ad) 3. Ole Knudsen gennemgik det reviderede regnskab. Det blev godkendt.
Ad) 4. Kontingentet blev uændret 175,00 kr. og for pensionister 150,00 kr.
Ad) 5. Ingen indkomne forslag.
Ad) 6. Karsten Druedahl genvalgtes som revisor.
Ad) 7. Ole Knudsen, Anni Druedahl og Birthe Lund Hansen samt Hans Cornelius genvalgtes.
Ad) 8. Eventuelt
Jørgen Søgaard orienterede om at Hvalsø Vandværk holder 50 års jubilæum, og det sker d.
10. sept. 2011 med et arrangement i Kulturhuset. Endvidere udgives et jubilæumsskrift i
denne anledning. Jørgen Søgaard efterlyste billeder m.v..
Bent Gottfredsen påtalte vedr. et arrangement på Åstrup, at det ikke bliver lige nu og her.
Åstrup har travlt med div. istandsættelser. Der må også ses på økonomien til dette, da
der ikke må tages entré til et arrangement iflg. Stiftelsen. Vi afventer og ser. Der var
stemning for en rundvisning på Åstrup med Otto Chr. Grüner. - med Entré.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten
Referent Anni Druedahl d. 24. 2. 2011.

Formandsberetning EHF 2011
35. ordinære generalforsamling
Velkommen til.
Vi er jo en historisk forening, så lad os tage samme rækkefølge som sidste år.
Thyra passer stadig hjemmesiden til vor fulde tilfredshed. Den er blevet
udbygget og pyntet på en hel del i det forgangne år.
Det største arbejde har været at lægge de sidste fem årgange af Nyt fra EHF ind
sammen med en oversigt over de væsentligste artikler.
Sammen med vort 10 års og 25 års jubilæumsskrifter betyder det, at alt stof af
blivende værdi fra vort gamle blad nu er offentligt tilgængeligt.
Det er vi meget glade for.
Sidste år sagde jeg, at Thyra efterhånden som jeg fandt dem frem, også ville
indlægge en del presseklip.
Det viser sig imidlertid, at det må man ikke uden at betale pressen for det, og det
er dyrt. Så der stopper vi.
Ole pusler stadig med en mail-liste, så vi kan spare mange penge i porto. Vi
mangler stadig mange adresser fra medlemmerne. Vi må efterlyse igen.
I vort virke for bygnings- og landskabskulturen er der ikke sket alverden.
Vi har tidligere bidraget med forslag til vejnavne på Buske Nord.
De blev antaget, og i den anledning deltog formanden ved en lille forblæst
sammenkomst, hvor borgmesteren plantede det første vejskilt.
Vi har ikke modtaget nogen forslag til Årets Pris. Til gengæld har formanden
deltaget i et planlægningsmøde på rådhuset, idet kommunalbestyrelsen har
besluttet en bygningspræmiering i kommunalt regi. Det forventes, at de
historiske foreninger og arkiverne vil blive bedt om at deltage i et lille
arbejdsudvalg herom.
Herefter vil det næppe være relevant med en bygningspræmiering i
foreningsregi i ”Gamle Hvalsø”.
Vi skal dog huske, at vedtægterne også giver mulighed for at præmiere en særlig
indsats til gavn for lokalhistorien.
I Styregruppen for Lejrearkiverne er Hans stadig formand og jeg medlem.
Her har arbejdet været lidt turbulent på grund af en personalesag, der også
nåede til pressen.
Det sidste nye er, at kommunen vil lægge arkiverne ind under/sammen med
bibliotekerne.

Denne samdrift finder sted i mange andre kommuner.
Erfaringerne er lidt blandede, mest til den negative side. Det synes i høj grad at
hænge sammen med personerne.
Det vigtigste er, at holde fast i at arkiverne skal have et fagligt kompetent
personale, og at de ikke blot skal formidle viden som bibliotekerne, men også
aktivt indsamle, registrere og forske – altså producere viden.
Sammenlægningen er netop nu i høring. Styregruppen har efter et
ekstraordinært møde udarbejdet et svar, som lige nu er til en sidste finpudsning
blandt medlemmerne.
I Styregruppen for Lejremuseerne har vi det stadig vældig hyggeligt og har
fundet et godt fælles fodslag.
Der foreligger nu nogle planer for en ny udstilling på Lejre Museum ”Prospekt
for Lejre Museum”, som et stykke hen ad vejen imødekommer de historiske
foreningers ønsker på det overordnede plan. Nu må vi se, hvad
museumsbestyrelsen siger. Vi håber, at kommunens tre medlemmer her vil
markere sig. Vi opfordrer dem kraftigt til det.
Desværre er etableringen af den nye udstilling udsat af økonomiske årsager.
Det er stadig vor opfattelse, at Lejre Museum bør være et nationalt museum på
lige fod med Jelling – navnlig på baggrund af de nyeste fund.
Vi ønsker naturligvis også en lokalhistorisk udstilling, men vi mener ikke, at der
er plads til begge dele på Lejre Museum. Vi må ikke sætte os imellem to stole.
Det skal medtages her, at der har været et borgermøde på Lejre Museum om
museernes fremtid. Her deltog vi selvfølgelig og talte for vore synspunkter, som
opfattede vi det, nød almindelig sympati.
Styregruppens arbejde omfatter på det museale plan også Tadre Mølle, men her
er vi også med i bestyrelsen for Den selvejende Institution Tadre Mølle, DSITM,
som står for bygningerne.
Her har museet haft/har nogle planer om indretning af publikumsfaciliteter i
kostalden og personalefaciliteter i hestestalden, som vi har taget afstand fra –
navnlig hestestalden, som vi mener, er af museal- og publikumsmæssig interesse.
Herunder krævede museet af os enstemmighed i bestyrelsen. Dette var aldeles
uacceptabelt og blev følgelig afvist.
Herefter indbød museet en snæver og lukket kreds til et møde, hvis formål vi
endnu ikke har forstået ud over, at vi skulle have smæk og trynes.
Det blev et meget ubehageligt og stormfuldt møde, men vi lod os ikke tryne.
På møllen har vi deltaget i projekt Svinestald, som har ført til indretning af et
fint publikumslokale – apropos – museets ønsker om tilsvarende i kostalden.
DSITM har søgt først Arbejdsmarkedets Feriefond, dernæst Realdania om
midler til en hårdt tiltrængt restaurering af møllen og laden, som langsomt men
sikkert skrider fra hinanden, men desværre uden held.
Vi er statsejede, lokale og ikke visionære nok.

Nu vil vi bakke op om en almindelig vedligeholdelse og istandsættelse af Maries
hus ved frivillig arbejdskraft.
Samarbejdet med naboerne omkring arrangementer og først og fremmest
Lethrica går rigtig godt. Jeg har netop optrådt på generalforsamlingerne i
Bramsnæs.
Nu udvider vi samarbejdet, således at Lejre Museumsforening og Tadre Mølles
Venner bliver medudgivere og bidragsydere til Lethrica. Vi håber på et endnu
bedre blad.
Desuden vil der som nu være spalteplads for arkiverne og museerne.
Til gengæld bliver omtaler af arrangementer, herunder generalforsamlinger
mere summariske.
Det ny samarbejde vil indebære betydelige besparelser for alle både på bladet større oplag - og på forsendelsen efter Post Danmarks nye takstsystem.
Af arrangementer har vi desværre måtte aflyse Valborgaften på Tadre Mølle,
idet vi ikke fandt, at forholdene – byggearbejder og toiletforhold – tillod at
afholde dette.
Gennemført blev Se på Landbrug – gå i Skoven I i april og II i oktober.
Neandertalerne i Ejby først i november og besøget i Tveje Merløse Kirke midt i
november.
Arrangementerne har været eller vil blive omtalt i Lethrica, ligesom de allerede
er omtalt grundigt på hjemmesiden.
Så denne opremsning bør forhåbentlig kunne række.
Endvidere har vi modtaget en større samling af arkivmateriale efter vort
mangeårige medlem Karen Larsen, som vi har overladt arkivet.
I år satser vi på at kunne gennemføre Valborgaften og den 4. juni forsøger vi os
med en bustur til Tissø og omegn.

Uden for denne beretning har jeg helt privat afsluttet min beskrivelse af
fredningerne i Lejre Kommune. De vil snart kunne ses på www. Fredninger.dk,
muligvis i en forkortet udgave. Jeg har fået lov til at stille beskrivelserne til
rådighed for kommunen og vort nationalparkprojekt af DN.
Dette nævnt, fordi det har krævet megen tid i det forgangne år.
Bent Gottfredsen
Fmd.

