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Referat af generalforsamling 

i Ballerup Historiske Forening 

tirsdag den 12. marts 2019 
 

 

Generalforsamlingen fandt sted i Baghuset, Sct. Jacobsvej 1, Ballerup. Til stede var 57 

medlemmer. Foreningens formand Gurli Lytzen bød velkommen, og en særlig velkomst til 

foreningens æresmedlem Kjeld Johansen, som blev fejret efter generalforsamlingen. 

 

Pkt. 1: Valg af dirigent 

Formanden foreslog Ole Carlsen, som blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne. Der var ingen indsigelser. 

Dirigenten gav herefter ordet til formanden, som aflagde bestyrelsens beretning. 

 

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning ved formanden 

Formanden sagde følgende: »Vi har i Ballerup Historiske Forening haft mange gode oplevelser 

sammen i året, der er gået. Til de aktiviteter, som foreningens bestyrelse har arrangeret sammen 

med museets leder og medarbejdere, har vi haft hjælp fra super villige medlemmer i forskellige 

sammenhæng. Det er f.eks. hjælp til at flytte borde og stole, dække og pynte kaffeborde m.m. 

Her har vi en en-kvindegruppe med et medlem, der er noget helt for sig selv – nemlig Blomster-

Hanne. Hun pynter op med blomster hele året og til alle arrangementer! Tak for det, Hanne. 

For nylig fik foreningen en flot og aktiv hjemmeside, og det var også et hjælpende medlem, som 

sammen med Svend Jørgen Jensen fik den kreeret, så vi kan findes på nettet – tak til dig Henrik 

Mogensen. Det er skønt at kunne slå op selv – og allerbedst at henvise andre til en gennemtænkt 

hjemmeside! Tak for den. 

Så er der omdeling af vores læseværdige blad Byhornet, som redaktør Svend Jørgen Jensen 

samler historier og illustrationer til og bringer til trykkeren. Bladet har sandelig også helt sin 

egen frivilliggruppe – omdelergruppen. Også tak til jer. Byhornet udbringes af disse frivillige, 

som nu styres af Niels Larsen, inden for kommunegrænsen – til udenbys og oversøiske 

medlemmer sendes bladene stadig med Postnord. Tak til alle vores hjælpere. Jer sætter vi pris på 

hele året. 

Samarbejdet med museet er godt og roligt. Vi er to fra Historisk Forening, der er valgt til 

Fondsbestyrelsen af Historisk Forenings bestyrelse. Vi erfarede i dette arbejde, at der i 2018 var 

kommunale tanker fremme om, at det skulle være frivillige, der skulle drive museet. Det 

reagerede gruppen af frivillige museumsmedarbejdere på i en skriftlig protest. De enkelte 

medlemmer i fondsbestyrelsen skrev ligeledes til kulturudvalget/kommunalbestyrelsen. 

Også vi i Ballerup Historiske Forenings bestyrelse gjorde indsigelse imod tankerne om, at 

frivillige skulle styre og lede andre frivillige. Det vil aldrig gå! Vi har respekt for de faglige og 

administrative opgaver, som skal løses på Ballerup Museum på en ansvarlig måde – som nu. Vi 

blev hørt, og det var godt! 

Vi understregede i vores indsigelse, at den flotte samling, som fortidens balleruppere har 

videregivet til foreningen, og som foreningen i 2005 overdrog til museet, bør vedligeholdes og 

drives af dygtige og professionelle museumsmedarbejdere. Der indleveres jo stadig effekter, som 

folk tror og håber på, at museet registrerer og passer på med faglig ekspertise. Derfor er en 

blanding af folk med faglig kunnen og ildsjæle den bedste bemanding, man kan have på museet! 

Pederstrup er landsbyen, der holder fast i traditionerne lokalt. Arrangementerne, der afholdes på 

museet er alle gode gamle traditioner med visse variationer og nye tiltag, der understreger en 

folkelig nerve. 

Det oplevede vi i 2018 både til fastelavn, i forbindelse med påske og til høstfesten, hvor et 

markedseventyrteater optrådte foran en af længerne til Pederstrupgård. Samtidig med, at der blev 

solgt lækre kandiserede æbler, havde Sofie og jeg en tombola med fine præmier doneret af lokale 



2 

handlende. Der var også gøglere på færde den dag på det grønne område mellem Pederstrupgård 

og Lindbjerggård. Alt i alt gode tiltag – og alt er planlagt og arrangeret af museet og dets 

frivillige, og fra vores forening deltog en del glade hjælpere! Ude i krydderihaven var der salg af 

pesto – og man fik fortællinger om dufte og smagsprøver på lækkerier fra urtehaven. 

Vi oplevede den samme »eventyr-ånd« blandet med de gamle traditioner til julemarkedet, hvor 

der virkelig var tilstrømning alle steder. Man lavede julepynt og dekorationer, og der blev opført 

en julegyserteaterforestilling på Ryttergården. Den dag var hele Pederstrup samlet om at holde 

julemarked (et samlet Pederstrup) – aktiviteter alle steder i landsbyen! Her må jeg lige skifte spor 

og tilføje: 

Kommunalbestyrelsen har jo i nogle år haft et udvalgsarbejde kørende med titlen »Et samlet 

Pederstrup«. Man ønskede fra kommunens side, at de forskellige institutioner i Pederstrup skulle 

samarbejde og koordinere arrangementerne. Men først skulle der via et administrativt tiltag 

ansættes en egnet direktør, der kunne styre disse vilde tanker. Tanja Høper blev 

facilitator/direktør på Grantoftegård i december 2017 i dette projekt, og hun har arbejdet for at 

lære området godt at kende. Hun har kaldt alle til møder på Grantoftegård, hvor vi kunne afsløre 

vores kommende planer. Mette fra museet, de frivillige, beboerforeningerne i Pederstrup, 

skoletjenesten, Ballerup Historiske Forening, Frøindsamlere, Konditorgården. Måske har jeg 

glemt nogen – men ikke med vilje! På særlige dage vil man i fremtiden regulere og styre 

parkeringen i området, indføre fælles annoncering, forsøge at aftale hvilken slags mad, der kan 

købes, og sørge for, at alle ikke udbyder de samme lækre ting. Det er blot i sin begyndelse. Vi 

håber, at det vil gavne og styrke fællesskabet i Pederstrup. 

Vores arrangement med museet omkring Søndagssalonerne var blevet så attraktivt og 

efterspurgt, at alt for mange ønskede at deltage. Derfor måtte vi flytte til et lidt større lokale, da 

vi måtte sige »udsolgt« til for mange. Det blev så flyttet til stuehuset på Ryttergården. Her kunne 

være ca. 20 flere tilhørere. 

Første salon i 2018 blev en fejring af 50-året for Ungdomsoprøret i 1968. Historiker Morten 

Lander Andersen holdt foredrag om optakten og frustrationerne blandt datidens unge, der førte 

til oprøret imod regeringen og de »toneangivende«. Musiker og entertainer Øyvind Ougaard 

akkompagnerede sangerinde Mette Marckmanns protestsange fra den gang og fællessangene. 

Der var virkelig tryk på sangene. Nogle børn, der legede på græsset uden for stuehuset, holdt sig 

for ørerne, når de passerede! Der var virkelig en medrivende proteststemning. 

Ballerup Historiske Forening har i det forløbne år støttet genoptrykningen af »Eventyret om de 

tre hvide bjørne«, der er illustreret af storfyrstinde Olga. Den bog forventer man jo ligger til salg 

i museumsbutikken! Bjørnebogen blev præsenteret den 12. juni ved en hyggelig reception 

»Picnic i det grønne« uden for købmandsbutikken sammen med et fantastisk hæfte »Fortællinger 

om krydderurterne«. De frivillige havefolks formidling af viden om planterne er nu blevet til et 

hæfte, der indeholder planternes kulturhistorie, opskrifter m.m. og er illustreret af tegne- og 

malegruppen i Pederstrup. Originalerne af akvareller og tegninger i hæftet var samtidig udstillet i 

Skomagerhuset. Virkelig et manifesteret samarbejde mellem flere frivillige grupper på museet. 

Flot resultat! 

Ballerup Historiske Forenings bestyrelse kårede den 30. oktober 2018 kunstneren Kjeld 

Johansen til æresmedlem i foreningen, og i den anledning har vi valgt, at vi i aften vil hylde ham 

og præsentere hans virke og trofasthed i Ballerup og i Pederstrup. 

Historisk Forenings erindringstræf »Glemmer du – så husker jeg« i Loen i maj og i november 

2018 blev til det, man vil kalde en god og dejlig tradition. Selvom vi ikke havde annonceret, 

hvem talerne var, mødte der henholdsvis 85 og 106 gæster op på en almindelig hverdag 

eftermiddag fra kl. 15 til 17 til en kop kaffe og et stykke hjemmebagt brød! Stemningen er bare i 

top ved disse møder. 

Det, der trækker, er muligheden for at træffe nogen, man kender fra sin ungdom eller barndom, 

og trangen til at høre »den gode historie« fra Ballerup Kommune – og her vil jeg understrege, at 

talerne er plukket ud, så vi lige gerne lytter til en ven fra Måløv, Skovlunde, Pederstrup eller 

Ballerup. Det styres af Hanne Nygaard, der er vores kontaktperson på dette arrangement. Da 

Hanne er født og opvokset i byen, så har hun de bedste forudsætninger for, at vi får spændende 
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talere. Til jer, der ikke var med i Loen i 2018, vil jeg fortælle, at tidligere borgere kommer 

langvejs fra for at deltage, og alle hygger sig. Vi havde i 2018 indbudt Gerd Belhage, der fortalte 

om at være barn i Skovlunde under Anden Verdenskrig, og Gustav Blomberg, der fortalte om sin 

barndom i Måløv og voksenliv samme sted – altså Mr. Måløv. Blomberg er bare så munter at 

lytte til! I november fortalte Finn Bendixen om sine forældres danseinstitutter og om sin egen 

karriere på dansegulvet, og Svend Jørgen Jensen fortalte om sine forældres sommerhus i 

Skovlunde og om hans egne oplevelser omkring det at flytte til Skovlunde. En dejlig god 

familiehistorie, som mange kunne ønske sig. Man satte sig et mål og fuldførte opgaven – selvom 

det var lidt svært at flytte et helt sommerhus! 

Bestyrelsen indbyder jer til at komme og være med i 2019 den 15. maj og den 6. november i 

Loen. Her vil I opleve et erindringstræf, og I vil opleve en masse glade mennesker på udkik efter 

gamle venner. 

Bestyrelsen ønsker et godt år for museet og for Ballerup Historiske Forening. Vi glæder os til at 

se jer til alle arrangementer i Pederstrup – og skulle I have ønsker om et bestemt emne, vi kan 

opfylde, er I velkomne til at kontakte mig!« 

Der var ingen kommentarer til formandens beretning, der blev godkendt med akklamation. 

 

Pkt. 3: Regnskab for 2018 

Jørgen Bragge gennemgik det omdelte regnskab og oplyste, at foreningen har i alt 258 

medlemmer. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger med akklamation. 

 

Pkt. 4: Kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 300 kr. pr. husstand. Forslaget blev vedtaget. 

 

Pkt. 5: Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 

 

Pkt. 6: Valg 
a. Valg af formand: Gurli Lytzen blev genvalgt for 2 år. 

b. 2 bestyrelsesmedlemmer: Jette Garder og Svend Jørgen Jensen blev genvalgt for 2 år. 

c. Suppleanter til bestyrelsen: Hanne Lind blev genvalgt, og Niels Larsen blev nyvalgt – 

begge for et år. 

d. 1 revisor: Birthe Olsen blev genvalgt for 2 år. 

e. 1 revisorsuppleant: Mogens Klestrup blev nyvalgt for 1 år. 

 

Pkt. 7: Nyt fra Ballerup Museum ved Mette Jensen 

Museumsinspektør Mette Jensen tog udgangspunkt i museet årsrapport for 2018. Det startede 

med en udstilling om Ballerups mange ansigter. Seks flygtninge, som er kommet til Ballerup 

inden for de sidste år på flugt fra krige og politisk forfølgelse, var blevet interviewet om deres 

historie og deres drømme for fremtiden. Positiv oplevelse, der mundede ud i en kagereception i 

det grønne på museet. 

I samarbejde med KLIMA har der været en udstilling i Skomagerhuset, hvor man »kom bag om 

Skammerens datter 2«, og her kunne man opleve kostumer, rekvisitter m.m. fra forestillingen, 

som blev opført i Baltoppen i september måned, men også ude på museet. Der kom mange børn 

og voksne for at se udstillingen. 

Høstmarkedet stod i eventyrets tegn. Der var teater fra Odense med mobilt dukketeater og 

hønemor, der fortalte eventyr. 

I uge 7 2018 blev otte æg sat i en rugemaskine, og det kunne følges via livestreaming på 

hjemmesiden. Den 5. marts klækkede æggene, og det blev til tre kyllinger, hvoraf de to er blevet 

voksne høns, en sort og en hvid. I år er der sat 20 æg i rugemaskinen, og de vil blive udklækket 

omkring den 25. marts. 
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Bogen »Eventyret om de tre hvide bjørne« er blevet genoptrykt, og en gruppe frivillige har 

arbejdet med at formidle historien om planterne i krydderhaven. Det er blevet til hæftet 

»Fortællinger om krydderurterne«, som er sponsoreret af Grønt Råd i Ballerup Kommune. 

Museet har fået mange genstande blandt andet et skilt fra Måløv Kro og et Olga-maleri, et typisk 

maleri af vindueskarm med blomster på Knudsminde. Det er nu hængt op i udstillingen. 

Yderligere har museet modtaget tre malerier fra Skovlunde samt Morian Hansens instruktion til 

en DC3’er. 

Der er kommet nyt registreringssystem – SARA, som giver en del hovedbrud. Besøgstallet er 

faldet fra 2017 til 2018. I 2017 var besøgstallet ekstraordinært højt. Der var 22.042 gæster og i 

2018 19.915 gæster. Arrangementerne blev så populære, at for mange mennesker mødte op, 

hvilket havde en negativ konsekvens for både deltagere og værter. Derfor har museet indført 

tilmeldinger i 2018 og et max. deltagerantal på en række arrangementer. 

Butikkerne køres af de frivillige, og der købes specialvarer ind til forskellige arrangementer og 

højtider. 

Mette sluttede med at oplyse, at årsrapporten bliver udsendt, når den er blevet godkendt. 

 

Pkt. 8: Eventuelt 

Der var ingen bemærkninger eller kommentarer under eventuelt. Dirigenten Ole Carlsen takkede 

for god ro og orden. Formanden takkede Ole Carlsen for, at han sikrede, at vi kom godt igennem 

dagsordenen. 

 

Efter en kort pause begrundede formanden Gurli Lytzen, hvorfor Kjeld Johansen var blevet 

udnævnt til æresmedlem, og kunstneren blev hyldet af forsamlingen. 

Aftenen sluttede med fremvisning af to film, som blev introduceret af Svend Jørgen Jensen. I den 

første film fortalte Kjeld Johansen om sin arbejdsplads Atlas. Den anden film var »Krigsbarn i 

Skovlunde«, som Ballerup Historiske Forening har fået produceret. 

Referent: 

Hanne Nygaard 


