
Egnshistorisk Forening for Hvalsø 
Kære Medlem.

I Lethrica for oktober 2017 indkaldte vi til generalforsamling mandag den 
19. februar kl 18.30 på Gundestedgård, Gundestedvej 40 i Hvalsø.

Hermed nærmere:

Vi starter med fællesspisning kl. 18.30.

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 eller 
22808664 eller til Bent Gottfredsen kbgottfredsen@gmail.com eller 21749663, 
og senest den 15/2.

Generalforsamling ca. kl. 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 bestyrelsesmedlemmerne Bent Gottfredsen og Thyra Johannesen, 
stedfortræder Johnny Ilsing Sørensen og revisor Jørgen Jensen 

Alle er villige til genvalg

6. Indkomne forslag. Forslag bedes fremsendt til formanden snarest

7. Eventuelt

Efterfølgende, ca. kl. 20.30: 

(Her er også ikke-medlemmer velkomne for 20 kr. til kaffen)

Pouls Viser ved Poul Holst. 

Dengang julen gik hen og blev kristen – og svinet blev stuerent 

ved Bent Gottfredsen. 

Vi slutter med Allan Petersens nye folkevise om Tyren og Lindormen 

ved Karin Gottfredsen.

mailto:ole@gundested-camping.dk
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EHF Generalforsamling 2018
den 19. februar kl. 18.30 på Gundestedgård

Kl. 18.30 var der som sædvanligt gnaveben med surt og grovbrød.

Kl. 19.30 startede generalforsamlingen, hvortil 34 medlemmer var mødt op.

1. Ernst Theill blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var 
indkaldt i overensstemmelse med reglerne.

2. Beretning om foreningens virksomhed.
Formanden aflagde beretning. Denne ligger på hjemmesiden i sin helhed.
Beretningen blev vedtaget.

3. Aflæggelse af revideret regnskab ved kasserer Ole Theill Knudsen.
Punkt 4 Tilskud dækker tilskud til bogen Sagn og Myter fra Spar Nord Fonden og 
Lejre Kommune på 10.000 kr. fra hver.
Regnskabet blev vedtaget.

4. Uændret kontingent blev vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, stedfortræder og revisor.
På valg var bestyrelsesmedlemmerne Bent Gottfredsen og Thyra Johannesen, 
stedfortræder Johnny Ilsing Sørensen og revisor Jørgen Jensen.
Alle modtog genvalg.

6. Indkomne forslag.
Ingen forslag var indkommet.

7. Eventuelt.
Intet.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og bestyrelsen for veludført 
arbejde.
Formanden takkede dirigenten.

Kl. 20.30
Bent Gottfredsen læste sin julehistorie: Dengang julen gik hen og blev kristen – og 
svinet blev stuerent. 
Historien ligger på hjemmesiden under generalforsamling 2018.
Poul Holst sang sine egne viser om Katrine og Hans Peter.
Viserne ligger ligeledes på hjemmesiden under generalforsamling 2018.

Ref. Thyra



Formandsberetning EHF 2018

Velkommen til den 42. ordinære årlige generalforsamling.

Årets helt store indsats har jo været udgivelsen af bogen 
Sagn og Myter fra Lejreegnen.  Det har været både sjovt og 
spændende, men det har også været meget 
arbejdskrævende. Først og fremmest er det jo boggruppen, 
der har måttet holde for.  Det er Karin, Poul, Ole M, Thyra og
jeg selv. Redaktionen af bogen har fungeret som et 
gruppearbejde. Det er Thyra der har redigeret, og vi andre 
har suppleret og kommenteret.  Jeg har ikke talt op, hvor 
mange gange bogen har kørt ping-pong frem og tilbage på 
nettet imellem os, men det er rigtig mange. Jeg er nok den 
letteste at stille tilfreds. Jeg synes, at det hele ser vældig 
fint ud med det samme hver gang, men de andre er mere 
kritiske, eller i virkeligheden har de jo nok mere sans for 
æstetik og layout end jeg – og når rettelserne så kommer, 
kan jeg godt se, at de havde ret. Rettelser og ændringer 
kom ind til det sidste. Poul og Ole skulle jo også være 
tilfredse. Vignetter blev udskiftede, flere kom til, tegninger 
blev forbedrede. Til allersidst røg en tegning ud, fordi 
hestens ene forben var helt forkert. Det blev til en helt ny i 
stedet. Ole udskiftede og bearbejdede fotos også til det 
sidste. En enkelt gang kasserede han endda et af sine egne 
til fordel for et af mine, som vi ellers havde kasseret. Jeg 
blev rævestolt. Så var der noget med farvestik, som jeg ikke
helt har forstået. Jeg tror, at Ole og Thyra var tilfredse med 
det, der blev afleveret, men alligevel er der noget farvestik 
flere steder i bogen, som der ikke skulle have været. Vi blev
også snydt for en korrektur. En drøftelse angående højre og 
venstresider førte til en større ombrydning. Jeg beundrer 
Thyras tålmod. For- og bagsiderne var det allersværeste. Da
ideen opstod, om at lægge Pouls tegninger ind på Oles 
billeder, var Poul imod. Det var synd for Oles billeder, der 



var kunstværker i sig selv, men det synes Ole ikke, og da 
han så resultatet af Thyras elektroniske manipulationer, gav
Pouls sig. Ideen med for- og bagsiderne er jo at præsentere 
bogen kort og klart med salg for øje og samtidig gøre det 
helt klart, at vi ikke skriver om Skjoldungesagnene.

Angående økonomien har vi haft den glæde, at kommunen 
og Spar Nord Fonden har støttet udgivelsen. Tak for det. Det
har også støttet økonomien, at bl.a. foreningerne bag 
Lethrica har forudbestilt et større antal bøger, ganske vist 
til favørpris, men det støttede likviditeten.

Salget går pænt, men det vil Ole K vende tilbage til. Ole skal
også have tak for sin evne til at forhandle pris med forlaget.
Jeg spørger bare: Hvad koster det? – og så er det sådan.

Lethrica må komme på andenpladsen i år. Sagn og Myter er 
nu afsluttet. Jeg hænger jo stadigvæk på lederne og har 
ellers kun bidraget med småting. Desuden skriver jeg lidt 
for Tadre Mølle. Thyra redigerer stadig bladet, så alene 
derved kan vi have god samvittighed over for de andre 
foreninger, som heldigvis har været flittige bidragydere i år.

Hjemmesiden Kører som sædvanligt fint og ligeså 
arrangementsudsendelserne. Begge dele takket være Thyra.
Se jævnligt på den.

Den ene Ole bistår med billeder og den anden Ole holder 
styr på økonomien.

Henriette har læst korrektur på bogen. Det er der også to 
mere der har, og alligevel har vi nu allerede fundet to fejl. Vi
bliver nok aldrig fejlfri.

Tak til bestyrelsen.

Museumsrådet er kommet i gang igen. Vi har holdt møde 
med den nye direktør på Roskilde Museum med rundgang i 



den nye udstilling. Han har også flere gange besøgt Tadre 
Mølle. Det er i hvert fald en ny ledelsesstil.

Bygningspræmieringen. Her er vi så småt begyndt i fælles 
foreningsregi. Vi har udpeget et udvalg, og vi har vi 
efterlyst forslag, men vi mangler stadig at finde en rent 
fysisk præmie.

I byggesager med kulturhistorisk indhold hører kommunen 
os. Det er vi glade for. Vi blev hørt, om den måde ejer ville 
tilbageføre Hovedgaden 12 på ved ombygning til beboelse. 
Den var i orden. 

Overordnet mener vi, at der er brug for én ny samlet 
lokalplan for hele Hvalsø Bymidte, der tager højde for alle 
fysiske forhold som beboelse/erhverv, trafik, det grønne og 
bygningsbevaring etc. Det dur ikke at planlægge for mindre 
delområder. Vi mener også, at tiden er inde til at være 
realistiske. Vi får aldrig fortidens herlige levende 
Hovedgade tilbage.  Centraliseringen af handelen og 
øgningen af nethandelen er en del af en fælleseuropæisk 
udvikling – om vi kan lide den eller ej - det var en væsentlig 
del af den franske valgkamp. Hvad vil præsidenten gøre? 
Det kan hverken Brugsen, kommunalbestyrelsen eller 
Kongeriget Danmark stille noget op imod. Der er mange 
bevaringsværdige bygninger i Hovedgaden. De bør bevares.
Kan de ikke bevares som forretninger, ser vi langt hellere, 
at de bliver til attraktive boliger, end at de nedrives. Fri os 
fra flere nedrivninger af bevaringsværdige bygninger til 
fordel for elendig arkitektur, og for en ordens skyld: Man får
aldrig et attraktivt og levende handelsmiljø i elendig 
arkitektur.

EHF´s har jo en halv plads i DSI-TM. Den sidder jeg på, og 
jeg endte så som formand på grund af dødsfald. Den har på 
det sidste udviklet sig til en meget betydelig 
arbejdsopgave. De frivillige håndværkere blev jo færdige 



med stuehuset, så nu skulle der skaffes penge til stråtag. 
Det blev der så, men de skulle jo nødigt blive arbejdsløse, 
så nu skulle der skaffes penge til restaurering af staldene. 
Det blev der så. Næste problem var at vandhjulet inklusive 
aksel og malerkarm var helt nedslidte, så nu skulle der 
skaffes penge til fornyelse. Det blev der så – og formanden 
skal naturligvis prøve at følge med i, hvad der sker. Så 
meldte Naturstyrelsen ud, at den ville/skulle afhænde Tadre 
Mølle, men at den var villig at overdrage den til DSI-TM for 1
kr. Så vi siger ja tak. Kommunen bakker godt op også med 
økonomien. Nu skal vi levere et budget til kommunen med 
henblik på fremtiden. Til sidst viser det sig, at det meste af 
arealerne ikke følger med, så nu arbejder vi på at få et 
langtidslejemål eller en forkøbsret. 

Jeg vil hænge på, til det er på plads. Det havde ellers været 
min plan at afslutte min foreningsaktive tilværelse med at 
skrive bøger.

Skjoldungernes Land har lyttet til vores forslag, f. eks. 
angående voldgravene og alléerne på Åstrup. Det glæder vi 
os over.

Årets arrangementer

De er jo grundigt omtalt på hjemmesiden for det meste med
tekst af Thyra og billeder af Ole M. Desuden kort i Lethrica. 
Så her kun en opremsning.

Valborgaften den 30. april på Tadre Mølle

Egholm Slot og våbenmuseet den 4. maj med Ole K

Møllemaries fødselsdag den 14. august

I L A rings Fodspor den 2. september

Mette Gundel 23. oktober om samfundets udstødte - i 
fællesregi



Besøget på Filadelfia den 27. januar med invitation af 
naboforeningerne.

Kommende arrangementer

Valborgaften 30. april og Møllemaries fødselsdag 14. august
ligger fast.

Vi står som medarrangører af fødselsdagen, mod at vi 
betaler annoncen og at jeg siger noget. Vi viser flaget, og vi 
har jo ikke 32 frivillige at stille med som TMV.

Om Valborgaften vil jeg appellere til, om ikke der skulle 
være nogen der vil give et lille nap med – man kan roligt 
gøre det uden at risikere at havne i bestyrelsen. Vi er 
simpelthen for få.

Den 22. april er det Fortidsmindernes Dag. Her arrangerer vi
sammen med ROMU med udgangspunkt fra Tadre Mølle en 
vandring på Åstrup Gods jorder og ser på oldtidsagre, 
oldtidsveje og oldtidshøje.

Den 8. maj og den 16. maj har jeg sagt ja til at guide en 
gruppe fra ingeniørforeningens seniorafdeling til lokale 
kirker og oldtidshøje.  Arrangementerne vi også blive tilbudt
EHF’s medlemmer, dvs. resterende pladser.

Den 16. april holder jeg foredrag for DN om kommunens 
fredninger. Der vil fremkomme en orientering herom til 
EHF’s medlemmer på hjemmesiden.




