
Hvalsø den 1/2 2019

Egnshistorisk Forening for Hvalsø
Kære medlem

I Lethrica for oktober 2018  indkaldte vi til generalforsamling mandag den 18. 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 eller 46492663, og senest d 14/2. 

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, suppleant og revisor

På valg er Ole Theill Knudsen,  Henriette Theill, Ole Malling, Birthe Lund Hansen, og   
revisor Ole Majbom 

6. Indkomne forslag 
    Forslag bedes tilsendt formanden hurtigst muligt
7. Eventuelt

Efterfølgende foredrag ca. kl. 20.30

Virginia Holst, tidligere borgmester i Hvalsø, vil fortælle om, hvordan det har været at 
komme fra USA og bosætte sig her i Danmark – med de forandringer, det har medført.

   Virginia Holst

Til foredraget er ikke-medlemmer også velkomne for 20 kr.

mailto:vs.gl.smedje@gmail.com
mailto:ole@gundested-camping.dk


EHF Generalforsamling 2019

den 18. februar kl. 18.30 på Gundestedgård

35 medlemmer samledes til gnaveben med surt og grovbrød.

Kl. 19.30 startede generalforsamlingen, og formanden Bent Gottfredsen bød velkommen til 
den 43. generalforsamling i EHF.

1. Ernst Theill blev valgt til dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed.
Formanden aflagde beretning, som i sin fulde ordlyd er gengivet nedenfor.
Beretningen blev vedtaget.

3. Aflæggelse af revideret regnskab ved kasserer Ole Theill Knudsen.
Regnskabet, som ses nedenfor, blev vedtaget. 

4.  Fastsættelse af kontingent. Uændret kontingent blev vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor
På valg var Ole Theill Knudsen,  Henriette Theill, Ole Malling, Birthe Lund Hansen og   
revisor Ole Meibom.
Til bestyrelsen genvalgtes Ole Theill Knudsen og Ole Malling. Henriette Theill indtrådte i 
bestyrelsen.
Birte Lund Hansen blev valgt som suppleant.
Ole Meibom blev genvalgt som revisor.

6. Indkomne forslag. Ingen forslag var indkommet.

7. Eventuelt.
Formanden takkede for samarbejdet med Ingeniørforeningens Seniorer. Der har bl. a. været 
arrangeret en tur til Hvidernes kirker.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten.

Ref. Thyra

Efter generalforsamlingen åbnedes for adgang for alle, også ikke-medlemmer af foreningen, 
til foredrag af tidligere borgmester for Hvalsø Kommune, Virginia Holst. 
Virginia berettede levende og humoristisk om sin vej fra Massachusetts til Vester Såby og om,
hvordan hun mødte sin mand, Ole Rønnekamp Holst, der var på studieophold hos bekendte 
af Virginias familie i USA.
Virginia berettede med et glimt i øjet om store omvæltninger for hende ved at komme til 
Danmark og skulle starte et nyt liv i et land, hvor hun ikke kendte sproget og ikke havde 
nogen relationer ud over sin mand. Men ved en aktiv indsats, der omfattede at skabe et hjem 
og en familie sammen med sin mand, være med til at drive familiens gård, lære et nyt sprog 
og tage et job som sygeplejerske lykkedes det hende at danne et fundament for et nyt liv i 
Danmark. Et liv, der siden hen førte til et politisk aktivt liv på lokalegnen med 28 år i 
kommunalpolitik, heraf ni år som borgmester.

Henriette

Billeder fra generalforsamlingen ses nedenfor.



Formandsberetning EHF 2019

Velkommen til den 43.ordinæregeneralforsamling.

Sidste år indledte jeg med en længere omtale af vores nyudgivne bog 
Sagn og Myter fra Lejreegnen. I år kan jeg glæde med, at den har solgt 
rigtig godt, så vi har snart pengene inde igen.
De skal selvfølgelig bruges til en ny bog. Den kommer til at handle om 
frådsten med undertitlen Kildekalk, Geologi og Kulturhistorie – eller også 
bliver titlen noget helt andet. Udgangspunktet bliver mit lille gamle og 
for længst udsolgte hæfte om emnet og den artikel om Åstrup Kalkværk, 
der kommer i næste Lethrica. Ole Malling er lige ved at være færdig med
en lille film om emnet for Marie Hansens Fond – i øvrigt fondens sidste 
aktivitet, inden den lukker og slukker, som den skal i år. Herfra og fra 
forarbejderne kan vi hente meget godt illustrationsmateriale. Det er 
klart, at der ikke bliver tale om en salgssucces som med Sagn og Myter, 
men vi synes, at der er et behov for bogen, fordi der ikke findes nogen 
anden litteratur om emnet på dansk. Vi vil naturligvis søge at indhente 
støtte til udgivelsen. Den bliver lidt halvdyr, selv om Thyra har tilbudt at 
redigere igen.
Hvornår? Nok engang i løbet af -20.
Arbejdet med Lethrica er som sædvanlig årets hovedindsats. Bladet er jo 
fælles for de fem foreninger, men EHF trækker et godt læs af det fælles 
med Thyra som redaktør og mig som lederskribent mm. så som: Goddag 
og farvel og anmeldelser. Årets betydeligste artikel handlede om 
restaureringen af kalkmalerierne i Såby Kirke, som jeg har fulgt meget 
grundigt. Det var rigtig spændende. Det var dejligt, at der blev ordentlig 
plads til billederne, når det nu var en artikel om billeder. Desuden blev 
det til en lille artikel om Holbækvej 2. Her gik vi lidt på listesko. Vi ville 
meget nødigt risikere at involvere foreningen i et vældigt rivegilde 
mellem kommunalbestyrelsen og Hvalsø Bylaug, der handlede om ja 
eller nej til en REMA 1000. Vi er hverken for eller imod en REMA 1000 i 
Hvalsø. Det er ikke vores bord, men nu har vi påpeget, at Holbækvej 2 er
bevaringsværdig og en vigtig del af byens historie. Så må vi håbe, at der 
vil blive taget hensyn hertil.

Hjemmesiden kører Thyra jo stadig fint og lige så indbydelserne til 
arrangementerne. Hjemmesiden vil blive opdateret, så den bliver lettere 
at tage på mobilen. Desuden planlægger vi stille og roligt at få 
digitaliseret vores tidligere udgivelser. Her ligger meget værdifuldt stof. 



Vi starter med de to jubilæumsskrifter, der indeholder det vigtigste fra 
Nyt fra EHF fra de 25 år, der ikke er digitaliserede. Herefter vil vi 
fortsætte med årsskrifterne. – og det kommer til at tage den tid, det 
tager. Der skal jo også laves et indeks. 
Ole K holder stadig styr på økonomien, og Ole M bidrager med fotos, 
ligesom vi alle bistår ved arrangementerne, bl. a. med at slæbe tunge 
stole mm. 
Tak til bestyrelsen.

Museumsrådet
Det kører igen, og det er da vældig hyggeligt.

Bygningspræmieringen
De historiske foreninger er enedes om en fin plakette, og den første 
præmiering vil blive indbudt i næste Lethrica

Bygningskulturen
Her har vi skrevet til kommunen og opfordret til, at vi får udarbejdet en 
bygningsregistrant, der kan indgå som bilag ved revisionen af 
kommuneplanen. Dette er ikke så krævende som at lave lokalplaner, 
men for bygninger, der er registrerede som bevaringsværdige heri, vil 
kommunen have mulighed for at nægte nedrivning og lidt bedre 
mulighed for at stille krav ved om- og tilbygninger. For en del af Hvalsø 
by findes allerede en fin registrering ved Center for Bygningsbevaring 
som en del af projektet Vores Hvalsø, men den er uden juridisk værdi. Vi 
har fået positive svar fra kommunen og er blevet indbudt til at deltage i 
forbindelse med en screening, som arkitektskolen i Århus vil foretage.

Tadre Mølle
Møllen tager rigtig meget af formandens tid og energi, men der er så 
også sket en masse. DSI-TM ejer nu ejendommen, i alt 2,5 ha inklusive 
bygninger, og den er blevet forsikret. Resten 10,2 ha lejer vi fortsat, men
nu med forkøbsret. Vi har fået et driftstilskud fra kommunen til 
vedligehold. Desuden har vi udarbejdet nye vedtægter. EHF har nu en 
hel plads i bestyrelsen i stedet for at dele den med DN, men jeg hænger 
stadig på formandsposten.

Arrangementer
Afviklede.     Samarbejdet her er fortsat med de to andre historiske 
foreninger, men nu er arkivet også kommet med. Det er vi meget glade 



for, for de har en fin logistik og gode lokaler, og de kan bidrage med 
megen viden og information.
Arrangementerne er jo omtalt grundigt på hjemmesiden og kort i 
Lethrica. Jeg vil meget anbefale at gå ind og se på hjemmesiden. Her er 
også fotos. 
Så her bliver det mest en opremsning.
Fortidsmindernes Dag den 22. april i samarbejde med ROMU. Her meldte 
museet fra, så det blev lidt af et job at være ene guide i Elverdamsdalen 
for 150 mennesker. Pressen kaldte det for: Folkevandring i 
Elverdamsdalen.
Valborgaften den 30.april blev uden formanden. Han lå med 
lungebetændelse, men det gik da takket være andre gode folk med en 
nødfældet majstang, selv om det regnede i tove og var hundekoldt.  Rart 
at vide, at man ikke er uundværlig.
Hvidernes kirker den 8. maj med ingeniørforeningens seniorer blev 
afviklet fint efter planen, men uden deltagere fra foreningen, mens 
Gravhøje og jættestuer den 16. måtte aflyses på grund af manglende 
tilslutning.
Mølllemaries fødselsdag den 14. august sammen med møllevennerne 
samlede over 100 gæster for at høre Bente Kure og Leif Ernstsen. Fin 
aften.
Foredraget om den 25. september om Ejbymordet ved Asger Thomsen i 
samarbejde med de andre foreninger og arkivet blev en stor succes. Den 
efterfølgende vandring i mordernes fodspor den 30. september ligeså. 
Den 6. december var der et spændende foredrag, også i fællesregi, om 
1. Verdenskrig med pæn deltagelse. 
Den 24. januar fortsatte samarbejdet og nu også med den nydannede 
Lejre-Arkæologiske Forening med et velbesøgt foredrag om Lille 
Karlebyskatten
Kommende.
Der er jo de faste arrangementer: Fortidsmindernes Dag den 28. april, 
Valborgaften og Møllemaries fødselsdag. Den 12. maj sammen med 
vores nye arkæologiske forening en tur rundt til ”oldtidsagre mm”. Dertil 
kommer en vandretur til den genskabte Tempelkrog den 17. maj kl. 
13.30 og en Bygningspræmiering den 28. maj kl. 15.00. Vi regner med 
foredrag til efteråret i fællesregi. 100 året for Den spanske Syge bliver 
måske et emne.




