
Hvalsø d 9/2 2013

Egnshistorisk Forening for Hvalsø
Kære medlem

I Lethrica for oktober 2012 indkaldte vi til generalforsamling tirsdag den 26 februar kl 18.30 
på Gundestedgård Gundestedvej 40 i Hvalsø

Hermed nærmere

Vi starter med fællesspisning 

Gnaveben med surt, rødkål, grovbrød og sennep. Hertil øl. Pris 50 kr.
Vi beder om tilmelding hurtigst muligt til ole@gundested-camping.dk eller 46408253 eller til 
vs.gl.smedje@gmail.com eller 46492663

Generalforsamling ca. 19.30

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Aflæggelse af revideret regnskab
4.  Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, stedfortræder og revisor
    På valg er Ole Knudsen, Birthe Lund Hansen,Anni Druedahl ( modtager ikke genvalg )  
suppleant Hans Cornelius og revisor Karsten Druedahl 
6. Indkomne forslag 
    Forslag bedes tilsendt formanden hurtigst muligt
7. Eventuelt

Efterfølgende ca. 20.30:
  Foredrag om udgravningerne i forbindelse med jernbanen ved arkæolog ved Roskilde 
Museum Ole Kastholm. Her er alle velkomne, og der er fri entre. Foreningen serverer kaffe.
  Vi håber, at mange har lyst til at deltage.
Husk, at anlægsarbejderne ikke kun berører den gamle Hvalsø Kommune.
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Generalforsamling for Egnshistorisk Forening
Den 26. februar 2013 på Gundestedgård.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Aflæggelse af revideret regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, stedfortræder og revisor. På valg er Ole Knudsen, Birthe 

Lund Hansen, Anni Druedahl (modtager ikke genvalg), suppleant Hans Cornelius og revisor 
Karsten Druedahl.

6. Indkomne forslag. 
Forslag bedes sendt til formanden hurtigst muligt.

7. Eventuelt.

Referat

Ad 1.) Formanden bød velkommen, hvorefter Karsten Druedahl blev valgt til dirigent, her blev det 
 konstateret at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Ad 2.)  Beretning om foreningens virksomhed v/ formand Bent Gottfredsen. 
Formanden sluttede med at overrække 2 flasker til Anni Druedahl for mange år i bestyrelsen. 
Herefter godkendes foreningens beretning.

Ad 3.)  Kass.Ole Knudsen gennemgik det reviderede regnskab. Det blev godkendt.

Ad 4.) Kontingentet blev uændret 175,00 kr. for medlemmer og for pensionister 150,00 kr.

Ad 5.) Ole Knudsen, Birthe Lund Hansen og Revisor Karsten Druedahl blev genvalgt. 
Suppleant Hans Cornelius blev valgt til bestyrelsen og Ole Malling blev valgt til suppleant.

Ad 6.) Ingen indkomne forslag.

Ad 7.) Eventuelt  
Det blev nævnt fra salen, at m.h.t. sammenlægning af de 3 historiske foreninger i Lejre 
kommune, ikke var en særlig god idê. Bestyrelsen tager dette til efterretning. Endvidere 
nævntes det, at div. arrangementer var/er velbesøgte.
Ole Knudsen oplyste at  Medlemstallet er faldende, og p.t. er der ca. 85- 90 betalende 
medlemmer 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden bød velkommen til Ole Malling, og takkede dirigenten. 

Referent Anni Druedahl d. 9. marts 2013..



Formandsberetning EHF 2013

Velkommen til den 37. ordinære generalforsamling.

Det har jo været et stille og roligt år. 
Lad os starte med det udadvendte. Her har vi lagt vores kræfter i 
Lethrica, i hjemmesiden og i nogle arrangementer.
Lethrica er jo nok flagskibet, hvor vi lægger mest tid og flest kræfter. 
Det er blevet til flere artikler bl. a. om Eleonora Tscherning og om den 
90-årige Asta fra Kisserup på basis af interview ved Thyra og 
formandens kone Karin med efterfølgende båndaflytning og 
redigering og renskrift. Vi er selv glade for resultatet, men der er 
meget arbejde i det. 
Vi håber, at kunne fortsætte lidt af samme spor. Det er vigtigt at 
bevare de stedlige ældres erindringer.
Sagn og Myter fra Lejreegnen er en anden fast rubrik. Her finder jeg 
sagnene og myterne og eventuelle kendsgerninger frem. Karin laver 
en fri gendigtning og Poul Holst illustrerer dem. Her er stof til lange 
tider, og vi tænker stadig på en lille bog, når vi om meget længe ikke 
kan finde flere røverhistorier.
Af en eller anden årsag er det blevet min opgave at skrive lederne til 
Lethrica og ligeledes fællesudtalelser fra de tre historiske foreninger. 
Det gør jeg gerne. Vi har et godt fodslag, men jeg skal bestemt ikke 
insistere.
Det er også én af os, nemlig Thyra, der står for redaktionen af 
Lethrica, og det klarer hun til almindelig tilfredshed. 
Det er også Thyra, der står for hjemmesiden. Jeg håber, at I bruger 
den. Den er altid opdateret.
Andre bruger den i hvert fald. Vi har lige modtaget en ordre på to 
eksemplarer af en bog, som vi udgav i 1978, som blev fundet her.
Vores nye fine foldere ligger nu alle steder, hvor folk skal vente, ofte 
sammen med overskydende eksemplarer af Lethrica. Vi Håber, at det 
kan stabilisere medlemstallet. Tak til Hans og Thyra.



Af arrangementer har vi haft kildeturen i Statsskoven den 2. juni i et 
herligt barsk sommervejr med friske haglbyger. Den stod jeg for 
sammen med skovfoged Hans Jessen. 
Den 25. august havde vi vovet det ene øje og forsøgt at arrangere en 
bustur – en klostertur - til Nordsjælland – Asserbo Slotsruin, Tibirke 
Kirke, Esrum Kloster og Æbelholt Kloster. Det gik ikke med en 
bustur, vi var for få, vi havde lagt foreningens økonomi øde - men der 
var lagt et stort arbejde i det og indgået aftaler. I stedet gennemførte 
vi i privatbiler, og det gik rigtig fint.
Tak til Hans.
Den 20. oktober havde vi lokalplanvandring i Vester Såby. 
Foranledningen var, at den sidste landsby i den gamle Hvalsø 
Kommune nu endelig skulle have en bevarende lokalplan. 
Vi havde søgt at lægge op til en mere general information og debat 
om, hvad der lå i begrebet bevarende lokalplan, men det blev lidt 
mere lokalt om end ganske hyggeligt med efterfølgende kaffe hos mig. 
Selve lokalplanforslaget har vi medgivet en positiv kommentar, som 
ligger på hjemmesiden.
Dette var årets indsats for Bygnings- og landskabskulturen.
Mere om arrangementerne kan ses på hjemmesiden, herunder også 
billeder.
Museumsrådet for Lejre Kommune Lejre Museum og Tadre Mølle. 
Her er vi ikke overbebyrdede. Riget fattes penge og måske også andet. 
Vi er blevet orienterede af museumsdirektør Frank Birkebæk om 
museets planer. Det førte også til et referat. 
Omvendt har vi i regi af de tre historiske foreninger udarbejdet vor 
vision for fremtidens Lejre Museum til kommunen. De to papirer er 
ikke ens. Vores vision ligger på hjemmesiden og kommer med i næste 
Lethrica.
Vi har glædet os over i Dagbladet at kunne læse, at vores borgmester, 
tænker i samme baner som os.
Når vi er ved Lejre, så har de historiske foreninger i fællesskab 
skrevet til fredningsnævnet og anbefalet at gennemføre en fredning af 
de arealer, som naturfredningsforeningen har foreslået. Ledreborg 
Allé og Gammel Lejre er af national kulturhistorisk 
bevaringsinteresse.



I DSITM har vi jo ½ plads, som jeg besætter. Her er den store 
restaurering i statsligt regi af møllen og laden nu afsluttet, og 
ydermere har ”A P Møller og hustrus fond til almennyttige formål 
----” bevilget midler til istandsættelse af mølledammen, vandhjulet 
mm. 
På stuehuset klør de frivillige på med uformindsket energi.
Så der er begrundet håb om, at vi om nogle år står med en mølle, der 
er i orden og måske endda kan få en bæredygtig økonomi.
Nationalparkprojektet har vi fra foreningernes side bakket op om i 
fællesskab. Vi tror og håber, at der herfra kan komme midler til gavn 
både for natur- og kulturværdier.
Fremtiden. Ja, vi må jo se i øjnene, at bestyrelsen bliver ældre og 
ældre. Vi har uden, at det har været et dagsordenpunkt, talt om, at 
der må komme en dag, hvor vi fusionerer de tre foreninger. Vi er ikke 
noget dårligt parti, selv om vi er den mindste af foreningerne.
Ind til da vil arrangementer i fælles regi være noget, vi vil arbejde for. 
I den nærmeste tid kommer der to. En historisk busrundtur i 
kommunen i forbindelse med kulturdagene den 27. april og et besøg 
på Borrevejle.
Til sidst tak til hele bestyrelsen for årets arbejde, til Ole for at passe 
godt på pengene, til min kone Karin for at hjælpe, selv om hun ikke er 
i bestyrelsen, og til alle de fire foreninger, der samarbejder omkring 
Lethrica.




	Referat

