3. maj 2017

Generalforsamlingen i Lejre Museumsforening
Referat af generalforsamlingen den 24. april 2017 på Lejre Museum.
Referent: Vivian Møller.
1. Hans Kongsgaard blev valgt som dirigent.
2. Formandens beretning.
Det har været et godt år, med mange aktiviteter; egne foredrag, foredrag i ROMU regi og
meget mere.
Det begyndte med Gl. Kongsgård open den 24. april, fulgt af deltagelse i Gevninge
kulturdage hvilket medførte nye medlemmer. Den 19. maj foredrag om de første nordiske
konger. 12. juni markedsdag med flot vejr, hyggeligt samvær med kager og de berømte
flæskestegs sandwich. 22-23. august forførte Hans Jørgen 35 medlemmer gennem Fyns
lyksaligheder, til alles store tilfredshed og glæde. 25. august foredrag om vikingeskibe. 3.
september blev der afholdt sommerfest, en aktivitet bestyrelsen har besluttet sig ikke at
afholde i fremtiden, men erstatte den med en medlemsdag på Gl. Kongsgård, med kaffe og
kage. 15. september foredrag om vikinge sølv. 13. oktober var der foredrag om Lejres
udgravningers historie. 17. november foredrag om Knud den Store. I 2017 var der foredrag
den 31. januar, samt igen den 5. april om Odin.
Vi må sige at med ROMU´s række af interessante foredrag, har der virkelig været tilbud på
Lejre Museum. Der har faktisk været så mange deltagere, at det alvorligt har knebet med
pladsen.
Medlemmer af Lejre Museumsforening samt Lejre Historiske forening, har afholdt en række
historiske vandringer i landskabet omkring Lejre, disse vandringer er uhyre populære og vi
skylder guiderne stor tak.
Foreningen har i den forgangne periode været i dialog med ROMU om vilkårene for
foreningen medlemmer. Som det sikkert er kendt af alle, er landets museer klemt
økonomisk, også ROMU. Det betyder at der skal opkræves betaling for adgang til museerne.
Vi har forhandlet med ROMU og er kommet til en for begge parter tilfredsstillende løsning.
Medlemmer i Lejre museums forening, skal ikke betale entre på Lejre Museum samt Tadre
mølle. Vi vil desuden få gratis adgang til 5 stk af de af Roskilde Museum afholdte foredrag
på Lejre Museum. Foredragene vil blive udvalgt af et medlem i foreningens bestyrelse i
samarbejde med ROMU. Foreningens egne foredrag, bliver gratis som hidtil. Medlemmer af
foreningen vil kunne afhente et gratis eksemplar af ROMU på Lejre museum. Der gives en
rabat på 10 % på udvalgte varer i museumsbutikken. ROMU yder 25 mandetimer årligt som
”sekretær” hjælp. Dette vil f.eks. sige timer i forbindelse med åbning og lukning af museet i
forbindelse med foredrag o.a. ROMU stiller en medarbejder til rådighed i forbindelse med
generalforsamling, til at give en orientering om ROMUS aktiviteter.
Gennem året vil de der kommer forbi Kongsgården, i forbindelse med de mange
arrangementer der her sker, observere en fantastisk energisk gruppe damer og enkelte mænd,
der hele tiden sørger for at der sker noget på Kongsgården samt på museet når der er behov
for det. Det er det uhyre flittige havehold og frivillige. Uden disse ville der være meget stille
i området. Jeg kan ikke takke disse flittige bier nok, og vil igen opfordre til at man overvejer
om ikke man kunne afsætte tid til at deltage i dette arbejde. Tænk på det næste gang I sætter
tænderne i en af de utroligt lækre kager på Kongsgården.
Nogen vil måske undre sig over hvorfor vi har aflyst sommerfesten og afløst den af en
medlems dag. Trist nok er det fordi deltager antallet var faldende, og desværre fordi det var
de samme få der måtte trækket læsset. Men medlemsdagen bliver sikkert lige så hyggelig.

En af de store forandringer året har bragt, er at Tom Christensen besluttede sig at gå på
pension. Om nogen har sat Lejre på kortet er det Tom, og vi håber alle at se ham i Lejre som
flittig pensionist. Tak til Tom.
Til slut kan vi konstatere, at medlemstallet i foreningen er stigende, så noget må vi gøre
rigtigt.
Med venlig hilsen
Formanden
Beretningen blev godkendt.
3. Kassererens regnskab for 2016 og budget for 2017. Vedhæftet.
Foreningen har 158 husstandsmedlemmer.
Regnskabet blev godkendt.
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Hans Jørgen Lych Larsen og Vivian Møller 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.
Intet under eventuelt.
Efter generalforsamlingen serverede Museumsforeningen øl og vand, hvorefter vicedirektør på
ROMU, Iben Bækkelund Jagd, fortalte og svarede på spørgsmål om ROMU´s struktur og
aktiviteter.

