Formandsberetning EHF 2012
Velkommen til den 36. ordinære generalforsamling.
Vi har jo efterhånden fået en rækkefølge på emnerne. Så lad os holde den, og
gøre som vi plejer.
Thyra passer stadig hjemmesiden. Den bliver stille og roligt stadig bedre. Der er
f. eks. kommet fotografier af bestyrelsesmedlemmerne.
Der vil også nogle gange kunne ses supplerende fotos ud over dem fra Lethrica
og måske også større.
Bemærk at Lethrica nu ligger på hjemmesiden, dog med et halvt års forsinkelse,
ellers får vi jo ingen til at betale kontingent.
Ole er kommet lidt længere med mail-listen. Nogle af Jer vil have fået Jeres
indkaldelse på mail. Det er nye tider, og vi skal videre af den vej, for her ligger
betydelige besparelser og betydelige muligheder for at forbedre
medlemsservicen.
I år har vi foruden Lethrica udsendt breve to gange til alle medlemmer. Det er
efterhånden blevet dyrt i porto, og det er et stort arbejde. Kunne vi klare de
fleste på mail eller bare flere, ville det være rigtig godt.
Arrangementer skal naturligvis annonceres i Lethrica, så alle modtager dem. Vi
skal ikke have A og B medlemmer, men vi kan jo godt se, at der kommer flere til
et arrangement, når det finder sted et par uger efter annonceringen end fem
måneder senere.
Med en bedre mailliste ville vi kunne sende en erindringsmeddelelse ud et par
uger før.
Med hensyn til hjemmesiden ved vi jo alle, at den er der. Jeg går også ud fra, at
I med visse mellemrum, ser om der er noget nyt. Med en mail-liste, kunne vi
sige: Så er der nyt på hjemmesiden!
Desværre mangler vi endnu mange adresser, og desværre glemmer enkelte at
melde adresseændring.
Dette er noget vi vil drøfte videre i bestyrelsen.
Vort virke for Bygnings- og Landskabskulturen. Her har formanden bistået
kommunens forvaltning med oplysninger i forbindelse med udarbejdelsen af en
bevarende lokalplan for Vester Såby. Det gør han gerne – og ikke kun fordi han
selv bor der.
Den bebudede bygningspræmiering i kommunalt regi er jo ikke kommet endnu.
Derfor har vi ikke kunnet nære os for at uddele en allersidste Årets Pris. Her
brød vi så med alle traditioner. Vi belønnede et projekt, der ikke var afsluttet,
og vi gav en pengegave.

Vi fandt simpelthen, at møllevennernes håndværkerlaugs indsats var så
enestående, at det måtte vi gøre.
Det blev til en fin dag på Tadre Mølle med mange fremmødte, smukke
borgmesterord og god stemning i svinestalden.
Til gengæld håber vi så at komme med på sponsorlisten.
Lejrearkiverne er nu lagt ind under bibliotekerne. Dermed er styregruppen også
nedlagt, og vi har derfor ingen høringsret længere eller nogen officiel
nærkontakt. Der har i pressen været skrevet om besparelser, og arkiverne er jo
hidtil ikke blevet beskåret så meget som bibliotekerne.
For indeværende er spørgsmålet om arkivernes økonomi og måske fremtid til
fornyet udvalgsbehandling i kommunen. Vi håber det bedste, for arkiverne er
vigtige. De er vores hukommelse.
Styregruppen for Lejremuseerne har skiftet navn til Museumsrådet for
Lejremuseerne. Sammensætningen er uændret og kompetencen ligeså, hvilket
vil sige, at kan udtale os. Så navnet er egentlig bedre.
Den bebudede nye udstilling lader stadig vente på sig, og vi er stadig af den
opfattelse, at den nye udstilling skal være af national karakter.
I DSITM har vi haft den glæde, at staten har skaffet midler til den hårdt
tiltrængte restaurering af møllen og laden. Og som allerede nævnt, at stuehuset
nu endelig er under restaurering. Så udestår mølledam og bagvandet, som der
er søgt fondsmidler til.
Der har været endnu et møde mellem alle involverede parter på Tadre Mølle i
regi af museets bestyrelse. Det fik et godt og konstruktivt forløb. Det er mit
meget bestemte indtryk, at vi frivillige bakkes godt op af vore folkevalgte.
Samarbejdet med naboerne gælder jo først og fremmest Lethrica. Her har vi
haft den glæde, at naboerne er blevet flere, idet både Tadre Mølles Venner og
Lejre Museumsforening nu er med i bladsamarbejdet. Det har betydet et større,
bedre, billigere og mere alsidigt blad. Lethrica er nu simpelthen det
kulturhistoriske blad for hele Lejre Kommune, og der er naturligvis stadig
gratis spalteplads for arkiver og museer.
Særligt bemærkelsesværdigt er det, at Viggo Nielsen og Niels-Christian
Clemmensen nu ligefrem offentliggør nye forskningsresultater i Lethrica,
Arrangementer. Det gør jeg summarisk, da beskrivelser ligger på hjemmesiden.
Her lykkedes det at gennemføre Valborgaften på bedste vis med majstang, sang,
bål, dans og fint vejr.

I juni drog vi i bus til Tissøegnen under Hans´s kyndige ledelse. Det blev en både
hyggelig og lærerig dag med besøg i Holmstrup Kirke, besøgscentret ved
Fugleledgård og i Sæby kirke. Kun synd, at vi ikke var flere.
I oktober var vi i egne biler på tur i Morten Malers fodspor til kirkerne i Såby,
Gerlev og Gimlinge. Også en fin tur, hvor det lokale blev sat i et videre
perspektiv.
I februar havde vi besøget på Åstrup Kloster, hvor en veloplagt stiftsforvalter
Otte Christian Grüner viste rundt. Vi nød de fint restaurerede rum.
Fremtiden. Der bliver ingen Valborgaften – desværre. Byggearbejderne tillader
det ikke.
I foråret bliver der en kildetur i skovene syd for Hvalsø og på sensommeren
forbereder Hans en bustur til Nordsjælland – klostertur.
Hans og Thyra er i gang med en ny folder, da den gamle er helt forældet.
Sagn og Myter fra Lejreegnen satser vi på kan ende i bogform.
Nationalparkprojektet er kommet et godt stykke videre. Lykkes det, vil der blive
en pæn årlig pose penge, der kan søges til gode gerninger.
Sidste år nævnte jeg uden for beretningen, at jeg arbejdede på en beskrivelse af
alle Lejre Kommunes fredninger. Den er nu færdig og kan ses på
www.fredninger.dk. Den omfatter både natur og kultur.
For Marie Hansens Fond har jeg lavet et manuskript til en lille bog om
Trampestierne på Tadre Mølle. Som Ole Malling illustrerer.

