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Lejre Historiske Forening 
 

Referat af generalforsamling 27.2.2012 i Domus Felix 
 
 
 
Der var fremmødt omkring 55 medlemmer. 
 
 
Dagsorden: 
 
 
1. Valg af dirigent   
Niels Jørgen Bruun blev valgt til dirigent 
Anni Larsen blev referent. 
 
2. Beretning om foreningens virksomhed i 2011 v. formand Karl Frandsen 
 
Arrangementer 
Jeg vil starte med en omtale af vores arrangementer i det forløbne år. 
 
Vi startede året med Bent Gottfredsen der viste og fortalte om filmen ” Vandets kræfter”, 
der er lavet på Tadre Mølle. En meget instruktiv film. 
Dernæst havde vi et foredrag i rækken af vores oldtid. Denne gang om bronzealderen med 
museumsinspektør ved Nationalmuseet Flemming Kaul, der fortalte om bronzealderfolkets 
levemåde, religion og deres begravelser med de mange bronzealderhøje. 
Vores udflugt gik i maj til Kertemindeegnen med Johannes Larsen museet og Ladbyskibet. 
Allis Bergh fortalte undervejs levende om Johannes Larsens familie. 
Vi besøgte i juni Hestemølle kildeplads og fik den forevist af Ole Olsen 
I August havde vi en udflugt til Farum egnen og fik vist en masse oldtidsveje, samt 
efterladenskaber fra såvel stenalder, bronzealder som jernalder. En smuk egn med mange 
fortidsminder omkring Farum sø. 
I oktober havde vi Jens Ulriksen til at fortælle om udgravningerne i Gevninge. 
Vi sluttede året med en rundgang i Roskilde Domkirke med Vilhelm Torst 
 
Museet 
Deltagerantallet af besøgende er nogenlunde konstant på mellem 6000 og 7000 om året. 
Antallet af særudstillinger hjælper godt til med besøgstallet. 
Der arbejdes stadigvæk med nyindretningen af museet. 
Vi er i vores forening mere og mere overbevist om, at Hestebjerggård bør være et 
nationalt museum med hovedvægt på tiden fra 500 – 1000, men også med den 
karakteristiske tid for egnen i perioden forud. Der findes efterhånden så meget på egnen, 
så det kan bære en hel udstilling. Tiden efter 1000 tallet bør så være mere lokalt og være 
et andet sted. 
Et nationalt museum vil få meget lettere ved, at tiltrække sponsorer og kan også bedre 
markedsføres som sådan. 
En nyindretning af området er i gang, og bliver sandsynligvis indviet den 11. maj. 
 



 2 

Lokalarkiverne 
Lokalarkiverne lever en omtumlet tilværelse. Sidste år blev de lagt ind under bibliotekerne, 
og skulle samtidig spare godt 100.000 kr. Da hovedparten af omkostningerne er løn blev 
lederen af arkivet her i Lejre fyret. 
Nu skal de igen spare 150.000 kr. i år, og det er stadigvæk personale der må holde for. 
Hvordan er ikke afklaret endnu. 
Men det er trist, at dette arbejde bliver nedprioriteret af kommunen. Det er meget vigtigt, at 
vores fortid i form af arkivalier bliver bevaret, og da det for øjeblikket er en digitalisering af 
de mange skrifter og billeder der foregår, kræver det altså en del arbejdstimer, ligesom det 
er vigtigt, at publikum kan blive serviceret på arkiverne. 
 
Lokalplaner 
Vi har i årets løb fået vedtaget en lokalplan for Kattinge. Et meget flot stykke arbejde der 
lover godt for fremtiden. Forvaltningen kan kun klare en til to om året, så der er lang vej 
igen. Alene i vores område er der mindst 10 landsbyer der bør have en bevarende 
lokalplan i et eller andet omfang. 
 
Hjemmesiden 
Vores hjemmeside har i et års tid været vores dårlige samvittighed. Der er ikke noget der 
er værre end når en hjemmeside ikke er a jourført. 
Vi har en rigtig god hjemmeside med mange flotte billeder og grupper. 
Nu har vi endelig fundet en ny redaktør af hjemmesiden, og vi har fået den lagt over på et 
program der er meget lettere at have med at gøre, så nu kan vi få meget mere gavn af 
den, og så sørge for at den hele tiden er up to date. 
 
Stier. 
Lejre kommune vil gerne være en oplevelseskommune og en sund kommune. 
Til det formål er et godt stinetværk en fordel. 
Og når man så samtidig kan opleve noget og komme ud på skønne steder, så må det 
være optimalt. Vores arbejde med stier har desværre ligget stille et års tid, da Lejre 
kommune har været under omstrukturering, samtidig med, at en medarbejder er gået på 
pension. Vi ville gerne i gang igen, men har behov for hjælp fra kommunen. 
 
Grusforekomster. 
For et år siden kom regionen med et forslag til grusgravning i vores kommune. Vi gav 
høringssvar om et areal omkring Glim der var udlagt til interesseområde. Nu er det 
endelige forslag kommet , og det er meget værre, idet der er mange flere steder i vores 
kommune der er udlagt til interesseområde, og et stort område ved Glim er udlagt til 
graveområde på begge sider af alléen. Hvis det føres ud i livet , så vil alléen blive 
indrammet af store huller fra Lindenborgvej til omkring vandværket i første omgang og 
senere helt ned til vejen til Svogerslev. Alléen er fredet, men det forhindrer tilsyneladende 
ikke , at der kan graves grus lige opad den. Vi vil sende en klage, men det hjælper 
tilsyneladende ikke så meget. I amtets tidligere plan, er hele området udlagt til et 
kulturlandskab.  Det udsyn der møder en, når man kører fra Lejre mod Roskilde ud over 
det ret flade landskab bør bevares. 
 
Skjoldungelandet 
Ansøgningen om en godkendelse af det kultur- og naturhistoriske landskab på vores egn 
er nu sendt videre i systemet. Det er bemærkelsesværdigt, at alle parter er indforstået med 
oplægget, når vi hører om de genvordigheder der er andre steder bl. a. i Nordsjælland. 
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Der har været en del uenighed om omfanget af nationalparken, bl.a. var der en del der 
ville have Ryegård området med, da det jo som bekendt også er fredet. 
 
Lejrestrategien. 
I forslaget fra kommunen om kommunens udvikling frem mod 2030 lægges der meget 
vægt på, at gøre vores område tilgængeligt for borgerne og sikre adgang til naturen og 
kulturen med fortællinger på såvel tavler som med guide.  
Vi vil fortsætte med at gøre området interessant og tilgængeligt for vores borgere og 
gæster i form af guidede ture, foredrag, besøgsmål og fortællinger så alle kan blive 
bekendt med vores smukke kommune og dens historie, samt ved udgivelse af pjecer, 
hæfter og bøger. 
 
Andet 
Vi har et fantastisk godt samarbejde i bestyrelsen. Alle bidrager med hvad de har tid og 
kræfter til. Vi holder 4-5 bestyrelsesmøder om året. 
Tak til alle i bestyrelsen for jeres bidrag, det gør det sjovt og nemt at være formand. 
 
Formanden gjorde opmærksom på, at foreningen kunne fejre 90 års jubilæum i 2011. Det 
var gået stille af, men en fejring kunne foretages ved generalforsamlingen, idet det var 
vedtaget at kaffebordet med de hjemmebagte kager var gratis. 
 
Formanden takkede til slut Hans Jørgen Larsen for en stor indsats omkring 
moderniseringen af foreningens hjemmeside. 
 
Der var enkelte spørgsmål omkring grusgravning, bl. a. blev det påpeget, at det er vigtigt 
at der er en plan for områdernes genetablering, når gravningen er slut. 
  
Beretningen blev godkendt. 
 
 
3. Foreningens regnskab v. kasserer Anni Larsen 
Det reviderede regnskab blev omdelt og gennemgået. 
Medlemstallet ved årsskiftet var lidt større end sidste regnskabsår, nemlig 280. 
Regnskabet udviste et lidt bedre resultat, således at der til overføres kr. 117.778,71 til 
2012, mod kr. 110.989,66 fra 2010 til 2011. 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
 
4. Fastlæggelse af kontingent for 2013. 
I betragtning af det gode regnskab foreslog bestyrelsen, at man fastholdt kontingentet til 
kr. 100 for en person/ 150 for 2 i samme husstand. 
Dette blev vedtaget. 
 
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  
På valg er: Anni Larsen, Tommy Olesen og Olav Sejerøe 
Der var ikke yderligere forslag. Alle blev genvalgt. 
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6. Valg af suppleanter.  
På valg er: Jens Jørgen Bangsgaard, Allis Bergh, Hanne Manscher, Vivian Møller,  
Jørgen Olsen og Bjarne Vestergaard 
Hanne Manscher ønskede ikke genvalg. 
Alle der ønskede genvalg blev valgt. 
Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Larsen der blev valgt. 
 
Formanden rettede en stor tak til Hanne Manscher for den store indsat i foreningens 
bestyrelse gennem de mange, mange år – bl.a. som kasserer og medlem af Letricas 
redaktion. 
 
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.  
På valg er: Ellen Jensen og Grethe Braae. 
Begge blev genvalgt. 
 
 
8. Eventuelt 
Jørgen Olsen fortalte om udgivelse af en beretningen om en ungarsk flygtningefamilies 
oplevelser på Lejreegnen, bl.a. hos Faml. Laura og Viggo Frandsen i Allerslev i slutningen 
af - og tiden efter 2. verdenskrig. Der afholdes en aften for medlemmer og presse når 
bogen udkommer.  
 
 
Formanden takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen. 
 
 
 
Efter generalforsamling og kaffebord fortalte Bent Gottfredsen om fredninger i Lejre 
kommune. Foredraget var ledsaget af et interessant billedemateriale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
 
     Dirigent Niels Jørgen Bruun 
 


