Hvalsø, den 3/2 2022

Egnshistorisk Forening for Hvalsø
Kære medlem.
I Lethrica for oktober 2021 indkaldte vi til dobbelt generalforsamling for årene 2021 og 2022
mandag den 21. februar 2022 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 Knudsen, ole@gundested-camping.dk eller
22808664 eller til Bent Gottfredsen, kbgottfredsen@gmail.com eller 46492663, senest d 14/2.

Generalforsamling for årene 2021 og 2022, ca. kl. 19.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3a. Aflæggelse af revideret regnskab for 2020
3b. Aflæggelse af revideret regnskab for 2021
4. Fastsættelse af kontingent
5a. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor, 2021:
På valg er:
Bestyrelsesmedlemmer: Ole Theil Knudsen, Henriette Theill, Ole Malling.
Suppleant: Birthe Lund Hansen
Revisor: Ole Meibom
Alle modtager genvalg.
5b. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor, 2022:
På valg er:
Bestyrelsesmedlemmer: Bent Gottfredsen, Thyra Johannesen
Suppleant: Johnny Ilsing Sørensen
Revisor: Jørgen Jensen
Alle modtager genvalg.
6. Indkomne forslag
Forslag bedes tilsendt formanden hurtigst muligt
7. Eventuelt

Efterfølgende film ca. kl. 20.30
(Her er også ikke-medlemmer velkomne for 20 kr. til kaffen)

Vi viser filmen Kulturmiljøer i Roskilde Amt.
Vel mødt til generalforsamling.

Formandsberetning EHF 2021 – 2022
Velkommen til denne dobbelte generalforsamling nr 45 og 46. Årsagen er jo, at det
har været coronatider, og nød bryder jo alle love.
I den forløbne tid har bestyrelsen ikke haft mange møder, ligesom arrangementers
mængde har været stærkt begrænset. Vi har passet på os selv. Vi er jo aldrende og
flere af os er i risikogruppen.
Arbejdet har derfor koncentreret sig om det skriftlige.
Vi har fået udgivet bogen Frådsten med støtte fra Nationalparken. Den har fået fine
anmeldelser, og den sælger godt. Det er mig, der har stået for teksten og Ole Malling
og jeg for fotografierne. Thyra Johannesen har som sædvanligt stået for layout.
Thyra har fortsat arbejdet med hjemmesiden. Der lægges stadig mere ind. Poul Holsts
Skitser fra Hvalsø-skovene er det sidste større, der er kommet på. Det næste bliver
Otto Christensens Erindringer fra en Skovegn, som blev bragt i vores første årsskrift i
1977.
Letrhica er jo stadig vores flagskib. Her bidrager vi som sædvanligt, og jeg hænger
stadig på lederen. Næste større bidrag fra min side er Barnets Krig, hvor jeg fortæller
om, hvordan jeg som lille barn oplevede, hvad der skete. Jeg pusler også lidt med
majstænger på europæisk plan. Vi får se. Jeg har i hvert fald illustrationerne.
Pladsen i Museumsrådet har jeg overladt til OleTheil Knudsen.
Vi har foretaget vores anden bygningspræmiering. Den gik til de frivillige fra
bylauget omkring restaureringen den fredede gamle skole i Sæby for deres store
indsats. Præmieringen finder jo sted i fælleregi for de tre historiske foreninger.
Overrækkelselstalen vil I kunne finde på hjemmesiden.
Vi modtager meget gerne forslag til den næste præmiering.
Samen med de andre foreninger har vi stået for at rejse fondsmidler til
Mammutstenen på Istidsruten i Ordeup. Den er udført af vore lokale billedhugger
Olaf Manske. Jeg har stået for fondsansøgningerne og Ole Knudsen for regnskaberne.
Vi er godt tilfredse med mammutten, men kede af at den skulle være blå som
Istidsrutens logo.

På Tadre Mølle har jeg trukket mig fra formandsposten for DSI-TM, men jeg er da
stadig medlem af bestyrelsen. Nu vi har afsluttet restaureringerne, og er blevet
selvejere, drejer det sig mest om administration og økonomi. Det er ikke mine
spidskompetencer eller interesser, og arbejdsklimaet i bestyrelsen har i mange år ikke
været godt. Så det var en lettelse.
DSI-TM har fra Nationalparken fået en bevilling til beskæring af den store kastanje.
Det sker af sikkerhedshensyn og for at forlænge dens levetid og med alle nødvendige
tilladelser. Nationalparken har også givet en større bevilling til bedre formidling af
frådstenen på møllen. Jeg tror, at det er vores bog, der har været løftestang.
Vi samarbejder stadig med Natinalparken omkring genopretningsprojektet på Åstrup.
Her er intet nyt.
Sammen med de andre foreninger har vi kommenteret kommuneplanforslaget. Vi
finder intentionerne for vore interesseområder helt rigtige, men det kniber med at
efterleve dem. Der dispenseres ud over al rimelighed. Udarbejdelsen af bevarende
lokalplaner er gået helt i stå. Vi savner respekt for kulturmiljøet. Vi har stillet forlag
om at lade udarbejde en registrant over bevaringsværdig bebyggelse i det åbne land
som bilag til kommuneplanen. Vi har også foreslået, at den kulturmiljøregistrering,
som arkitektskolen i Århus har lavet for kommunen, kommer til at indgå som bilag til
kommuneplanen. Nu venter vi spændte.
Hele skrivelsen ligger på hjemmesiden.
Sammen med arkivet – Tobias – arbejder vi på at få restaureret Frihedsminde på
Landevejen ved Kr Såby. Monumentet er rejst af Åstrups daværende ejer Bartholin
Eichel som mide om stavnsbåndets ophævelse fire år før Frihedsstøtten i København
og har som denne tidens store billedhugger Wiedevelt som ophavsmand.
Vi regner med, at I sammen med Lethrica vil modtage et møllehæfte. Vi har samlet
mine gamle småartikler om molinologi fra Lethrica og udbygget dem og forsynet
dem med flere og bedre illustrationer. Vi kommer vidt omkring både i tid og rum,
men glemmer ikke derfor det lokale. Her har jeg lagt vægt på at skildre Tadre Mølles
nyere historie, da det gik op for mig, at jeg var den eneste, der kendte den hele. Vi har
opnået støtte til udgivelsen fra DLF. Vi har tilbudt vores samarbejdspartere omkring
Lethica at erhverve hæftet til medlemmerne til produktionsprisen. Salgsprisen har vi
endnu ikke taget stilling til.

Vi forsætter det gode samarbejde med naboforeningerne og arkivet, også omkring
arrangementer. Noget er jo blevet gennemført, andet udsat eller aflyst.
Foredraget om Genforeningen blev helt aflyst. Foredraget om Kommunalreformen
blev gennemført med forsinkelse. Desuden blev det til et besøg på Egholm Museum
med lokale fortællinger.
Jeg vil meget opfordre til at man omkring arrangementerne ser på hjemmesiden. Her
er masser af fotos og også flere af talerne.
Den 24. marts har vi et foredrag om Madsens Stene. Der kommer indbydelse ud.
Desuden er to foredrag om bronzealderen i støbeskeen her i foråret. Datoerne er ikke
på plads endnu.
Til efteråret planlægges tre foredrag under titlen: Danmark i klemme. Vi tænker her
på Roskildefreden, Napoleonskrigene og Thulebasen.
Desuden kunne tænkes et besøg på Skoemagerkroen med gentagelse af mit gamle
lille foredrag om Fire kroer på rad. Jeg påtænker også at få skrevet det ned.
I forbindelse med arkivet har jeg ladet mig arkivere på video og film på Tobias’
initiativ.
Til sidst nogle betragtninger om foreningens fremtid. Bestyrelsen trænger i høj grad
til en fornyelse og foryngelse. Alternativet er at arbejde på en fusion med de andre
foreninger.

Bent Gottfredsen

Referat fra den dobbelte generalforsamling for årene 2021 og 2022,
afholdt mandag den 21. februar 2022 kl. 19.30 på Gundestedgård.
16 deltagere var mødt frem.
1. Valg af dirigent. Ernst Theill blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt.
2. Beretning om foreningens virksomhed gennem to år ved Bent (findes her på siden).
Herunder berettede Ole K om arbejdet i museumsrådet. Det mødes to gange årligt.
Direktør Morten Thomsen Højsgaard deltager hver gang. Pt. er der ingen konkrete
nye planer. Ole er godt tilfreds med direktøren.
Beretningen blev vedtaget.
3a. Aflæggelse af revideret regnskab for 2020. Regnskabet blev godkendt.
3b. Aflæggelse af revideret regnskab for 2021. Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet blev fastsat til 150 kr. årligt, altså
uændret.
5a. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor, 2021:
På valg var:
Bestyrelsesmedlemmer: Ole Theil Knudsen, Henriette Theill, Ole Malling.
Suppleant: Birthe Lund Hansen
Revisor: Ole Meibom
Ingen yderligere kandidater meldte sig. Alle blev genvalgt.
5b. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor, 2022:
På valg var:
Bestyrelsesmedlemmer: Bent Gottfredsen, Thyra Johannesen
Suppleant: Johnny Ilsing Sørensen
Revisor: Jørgen Jensen
Ingen yderligere kandidater meldte sig. Alle blev genvalgt.
6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
7. Eventuelt
Arnold og Vivi tilbød Ole hjælp til sorteringen af Lethrica. Ole takkede ja.
Ole K. viste os pastor Bangs skrivebord. Det er blevet overdraget Gundestedgård af
familien.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Vi så filmen Kulturmiljøer i Roskilde Amt.

