30. april 2018

Generalforsamlingen i Lejre Museumsforening
Referat af generalforsamlingen den 17. april 2018 på Lejre Museum.
Referent: Vivian Møller.
1. Hans Kongsgaard blev valgt som dirigent.
2. Formandens beretning.
Det forgangne år har været præget af rigtig mange foredrag, i vort eget regi samt fælles
foredrag i samarbejde med ROMU. Foredragene har været særdeles velbesøgte, oven i købet
så velbesøgte at vi har måttet afvise folk ved døren. Det var meget kedeligt, og vi arbejder
på en løsning på problemet. Glædeligt er det dog, at de emner der er udvalgt til foredragene
er populære. Problemet skyldes at museets lokale ikke er stort nok.
Der har i året været rigtig mange aktiviteter.
Markeds dagen i juni var meget velbesøgt, med ca. 400 besøgende og indbragte en pæn
fortjeneste. Markedsdagen er absolut det største arrangement. Her indtages kager, endog
med spiritus i nogle, kaffe, saft og flæskestegs sandwichs i lange baner, for slet ikke at
nævne mange krus herligt øl, igen sponsoreret af Herslev bryghus. Mange slider i det for at
få også dette til at løbe glat. Tak for det.
Hans Jørgen arrangerede igen en meget populær og interessant medlemsudflugt til Mols
Bjerge, med 35 deltagere. Der er allerede arrangeret en ny tur, denne gang til Lolland og
Falster, så meld jer til, der endnu få ledige pladser. Stor tak til Hans Jørgen for denne
populære aktivitet og det store arbejde forbundet hermed.
Sommerfesten er blevet nedlagt efter flere år. Deltagerne var for få og arbejdet altid lagt på
de samme skuldre, det kunne ikke var ved. I stedet blev det besluttet, at erstatte den med en
medlemsdag. Her deltog ca. 12 personer, der spiste og hyggede sig i herligt vejr, men vi blev
underholdt med et snaps foredrag. Da dette indeholdt smagsprøver, som ikke var karrige, var
det en meget populær dag.
Hele sommeren igennem, har der været afholdt rigtig mange besøg på Kongsgården, hvor de
besøgende foruden spændene fremvisninger af gården, er blevet beværtet, med himmelsk
bagværk og kaffe i de velholdte og romantiske omgivelser. Alt dette kan vi takke de
frivillige kaldet Haveholdet for, var de der ikke, kunne dette ikke lade sig gøre. Jeg vil
derfor igen opfordre alle til at tilmelde sig holdet, for at give en hånd med. Det er ikke kun
slid, men meget, meget hyggeligt.
En af de gentagne aktiviteter, der er populære hos børnefamilierne, er vinter syslerne, som
blev afholdt i børnenes vinterferie. Der blev malet, klistret og lavet endeløse rækker af
fuglebrætter som ungerne fik med hjem.
Af foredrag vil jeg nævne følgende:
I august afholdtes foredraget Vikinger, gudinder og herremænd. Tom Christenses foredrag
om udgravningerne ved Kirkehøj var et scoop, desværre måtte mange gå forgæves grundet
pladsmangel, vi håber vi kan lokke Tom til at fortælle om den videre udvikling, han er om
nogen medvirkende til at bringe Lejre på Danmarkskortet for alvor. Vore egne Eva og den
altid flittige Vivian holdt den 13 september et interessant foredrag om landsbyens lokal
historie fra 1600-1916. Den 11. oktober afholdt Hans Jørgen et spændende foredrag om
Herregårdene Ledreborg og Sønderskov. Der var foredrag om de spændende fund ved Tissø
med 50 deltagere. I december foredrag om drikfældige danskere. Et foredrag om
Konstantinopel tur retur trak mange tilhørere. Sidst men ikke mindst fyldte og overfyldte
foredraget om vikingerne på Grønland igen fulde huse, så fulde at vi gentager dette den 24.
april.

Af fremtidige foredrag er Vikingerne fra Fregerslev den 5/5 samt 13/6 Alken enge, som er et
meget spændende foredrag om de nyeste moseoffer fund fra Jylland. Her er ofret flere
hundrede mennesker efter et stort slag i jernalderen.
Som I sikkert har bemærket, har der været arrangeret en række sommer vandringer 9 i alt i
løbet af sæsonen. Disse meget populære og interessante ture, er blevet afholdt i et
samarbejde mellem Lejre Historiske Forening oh Lejre museumsforening. En stor tak til
arrangørerne og omviserne som er med til at belyse vor lokale historie på denne levende
måde.
Museums foreningen, er jo støtte forening for Lejre museum og arbejder hele tiden på at
finde værdige projekter til gavn for museet. I år har vi støttet med et affalds stativ til
haveholdet, men vi drøfter to projekter, et i forbindelse med en udvidelse af den nuværende
udstilling, og et i forbindelse med vest længen på museet. Men da vi ikke har afsluttet
drøftelserne endnu kan jeg ikke oplyse mere på nuværende tidspunkt.
Sidst men ikke mindst, vil jeg takke alle de der har lagt et meget stort arbejde i at få alt til at
lykkes i det forgangne år.
Første og som sædvanligt vil jeg takke det myreflittige havehold, og gentage min opfordring
til at deltage i deres store arbejde. Jeg vil også takke vore sekretær Vivian og Kasserer Hans
Jørgen for det store arbejde de yder i kommunikationen med medlemmerne. Til sidst vil jeg
takke alle I der sidder i bestyrelsen, for arbejdet i år, samt alle andre der kommer og hjælper
med de mange opgaver.
Med venlig hilsen
Philippe
Beretningen blev godkendt.
3. Kassererens regnskab for 2017 og budget for 2018. Vedhæftet.
Foreningen har 173 husstandsmedlemmer.
Regnskabet blev godkendt.
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Philippe Bourbon, Hans Kongsgaard og Ole Christiansen blev genvalgt.
5. Valg af 2 suppleanter.
Arne Hardis og Kaare R. Skou blev genvalgt.
6. Valg af 2 revisorer.
Alf Tornberg og Karl Frandsen blev genvalgt.
7. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
8. Eventuelt.
Opfordring fra Haveholdet til hoveridag den 17. maj.
Efter generalforsamlingen fortalte direktør på ROMU, Henrik Bo Nielsen, om tankerne mht.
ROMU og Lejre Museum.

