
5. april 2021 

 

 

Kære medlemmer! 

 

Denne beretning omhandler årene 2019 og 2020, og hvorfor nu det? 

 

Vi fik ikke afholdt nogen generalforsamling i 2020 på grund af COVID-19 restriktioner. 

Fire gange fik vi fastlagt en dato for afholdelse af vores ordinære generalforsamling. 

Datoerne var 23.4., 11.6., 10.9. og 23.11.2020, men hver gang måtte vi annullere på 

grund af Coronapandemien og de restriktioner vi fik pålagt af vores regering. 

En beretning for 2019 blev udfærdiget, og den blev sendt ud sammen med regnskabet 

for 2019 i medlemsinformation nr. 69 af 25. maj 2020 baseret på behandling på den 

generalforsamling, vi på daværende tidspunkt, skulle holde d. 11. juni 2020. I dag 

ved vi, at både beretning og regnskab 2019 ikke er blevet godkendt, for som bekendt 

har vi ikke haft nogen generalforsamling i 2020. 

I medlemsinformation nr. 71 af 10. november 2020 oplyser vi, at vi foreningsmæssigt 

glemmer året 2020, da vi har stort set ikke haft nogen aktiviteter bortset fra enkelt 

slægtsforskningsaftner. I samme information fastsætter vi datoen for afholdelse af en 

ordinær generalforsamling til 22. april 2021. Rent praktisk så betyder det, at alle valg 

er blevet rykket et år, så dem der var på valg i 2020, vil være på valg i år i stedet. 

Den 22. marts 2021 blev der i Folketinget vedtaget en ”Rammeaftale om plan for 

genåbning af Danmark”. Denne rammeaftale oplyser, at der ikke kan afholdes nogen 

indendørs arrangementer med mere end 10 personer indtil og med 20. maj 2021. Det 

betyder, at vi ikke kan afholde vores generalforsamling d. 22. april 2021. 

Vi har nu booket Korsagergård til torsdag d. 10. juni 2021, hvilket er dagen før vores 

forenings 18-års fødselsdag. Denne gang tror jeg på det lykkes. 

 

Beretning for foreningens virksomhed i årene 2019 og 2020. 

Vores forening havde ved udgangen af 2019 i alt 81 medlemmer. Det var en 

tilbagegang på 5 medlemmer. Tilbagegangen skyldtes dødsfald og enkelte 

udmeldelser, men heldigvis fik vi også nogle nye medlemmer. Vi havde en fremgang i 

begyndelsen af 2020, så vi pr. 1.5.2020 var oppe på 82 medlemmer. Faktisk havde vi 

fået 4 nye medlemmer, men havde også haft 2 udmeldelser og 1 dødsfald. 

Ved udgangen af 2020 var medlemstallet 78 personer. 2 nye medlemmer har vi 

modtaget i indeværende års første måneder. 

Hvad er der så sket i foreningen i 2019? 

Vi har udsendt/omdelt 3 medlemsinformationer i løbet af året – numrene 64, 65 og 

66. De kan alle ses på vores hjemmeside. Medlemsinformationen udsendes nu via 

vores mail system. Det sparer porto, papir, kuverter, og tid til pakning samt fysisk 

uddeling. Vi har kun 1 medlem der får vores medlemsinformationer per post, og 1 

medlem der får den leveret i en kuvert i sin brevkasse. 



Vores interessegruppe for slægtsforskning mødtes fortsat på Højrupgård, og det skulle 

have været en aften i hver måned, dog ikke i månederne juni, juli og august. Der har 

været dalende tilslutning, og indtil et par gange har jeg været eneste deltager. 

Enkelte gange har vi kun været 2. Vi kan sagtens være lidt flere. Vil tilslutningen i 

2020 være beskedne 2, ja, så må vi nok stoppe denne aktivitet. Corona situationen i 

år har betydet at planlagte møder her i foråret har måttet aflyses.  

Vores første arrangement i 2019 var et besøg d. 9. marts på Immigrantmuseet i 

Farum. En god oplevelse med 13 deltagere. 

Næste arrangement var vores generalforsamling d. 25. april. 43 medlemmer deltog, 

hvilket jeg synes er flot. Generalforsamlingen blev afsluttet med en fin buffet, der blev 

godt modtaget.  

2. maj havde Benny Mortensen og jeg selv en rundvisning i Vallensbæk Landsby for 

knap 30 damer fra Blixen klubben. Der blev holdt rasteplads på Korsagergård hvor 

man fik kaffe og kage. Samtidig viste vi vores kortfilm ”bolig og byggeri i 

Vallensbæk”. Den daglige leder af Seniorhuset Korsagergård Marianne Rønn benyttede 

lejligheden til at fortælle om Seniorhuset. 

Første halvår blev afsluttet med et besøg lørdag d. 25. maj på Amagermuseet i Store 

Magleby. Her deltog 14 medlemmer. Efter besøget på museet kørte vi til Dragør, hvor 

vi på den store græsplæne ved Dragørfortet hyggede os med snacks og rosévin. 

2. halvår begyndte med at Benny Mortensen d. 6. august var i TV2 Lorry i forbindelse 

med et indslag om Vallensbæk, hvor ”TV2 Lorry anbefaler” at deres sten blev anbragt 

ved Barfod samlingen i Kultur- og Borgerhuset.  

Senere i samme måned besøgte vi Kroppedal Museum i Tåstrup. Det var lørdag d. 24. 

august. En nyhed var den nye Vikingebro og -vej, hvilket er en rekonstruktion af 

verdens længste Vikingebro og -vej. Tæt ved Vikingebroen ligger Vikingelandsbyen i 

Risby. Også den kom vi igennem. 

Vi fik denne dag gået ganske meget, men alle deltagere syntes det var en god 

oplevelse. 

Ved Kroppedal Museum var der tid til at nyde et glas vin og lidt snacks 

Fredag d. 13. september deltog vi i Festlig fredag på Vallensbæk Rådhus og i 

Vallensbæk Kultur- og Borgerhus. På dagen for Festlig fredag stod vi 4 personer ved 

de 7 montre vi har med Barfod samlingen. Udover effekterne i de 7 montre havde vi 

opsat et antal plancher med billeder fra det gamle Vallensbæk. Dem var der mange 

der viste stor interesse for. Vi havde i dagens anledning fået genoptrykt vores katalog 

med beskrivelse af Barfod samlingen. 

Vi viste også vores kortfilm ”bolig og byggeri i Vallensbæk”.  

Vi havde annonceret at vi ville holde et par billede møder på Højrupgård. Det skulle 

være d. 16. september og 21. oktober. Det var møder hvor vi skulle gennemse og 

sortere indleverede Kurt Hockerup dias. Det var desværre kun bestyrelsesmedlemmer 

der kom disse to gange.  



Den 28. september havde Benny Mortensen og Hans Christensen en byvandring i 

landsbyen med 35 deltagere. 

Lørdag den 9. november 2019 var det arkivernes dag, hvor mange af landets arkiver 

havde åbent. Vallensbæk Lokalhistoriske Forening holdt åbent på Højrupgård fra kl. 

11 til kl. 14. Vi fremviste vores lokaler, så der var mulighed for at se, hvad vi har 

stående, og som vi på sigt kan offentliggøre eller bruge i udstillingsøjemed.  

Vi havde i dagens anledning fået foretaget en større oprydning og rengøring. Det er 

ikke et arrangement der har et stort publikum. Samme dag var der flere andre 

arrangementer her i Vallensbæk, men vi havde dog flere besøgende end forventet.  

Ved et bestyrelsesmøde i efteråret aftalte vi, at vi ville starte en ny aktivitet ”Åbent 

Hus” på Højrupgård i foråret 2020. Det skulle være et månedligt 

eftermiddagsarrangement. 

Årets sidste arrangement var mandag d. 18. november 2019 på Højrupgård. Det var 

vores årlige æbleskiveaften. Cirka 30 deltog. Aftenens program var fremvisning af 160 

af de indleverede Kurt Hockerup. 

Vi orienterede også om vores nye aktivitet i 2020 ”Åbent Hus” på Højrupgård.  

I december 2019 fik vi en donation fra Veluxfonden til køb af en A3-scanner. Denne er 

indkøbt her i foråret. 

Vores webmaster Eli Hagerup har som i alle de foregående år sørget for at holde vores 

hjemmeside opdateret. Ja, han er i gang med at lave en større omlægning, hvoraf 

meget er sket her i foråret 2020. Det at holde en hjemmeside opdateret er der 

ligesom ingen af os andre der har ret meget forstand på. Lad mig sige det sådan, at 

det har jeg ikke. 

Vores sekretær Hans Christensen har som bekendt på Facebook oprettet gruppen 

Vallensbæk Nostalgi. Her må der lægges billeder og oplysninger om Vallensbæk. 

Kravet er, at alt skal være mindst 10 år gammelt. Det er der mange der har benyttet 

sig af, og der er i dag over 1400 mennesker der er tilsluttet denne gruppe. Gruppen 

administreres både af Hans Christensen og vores bestyrelsesmedlem Jan Eriksen. Der 

bliver til stadighed lagt mange interessante billeder ind fra og om Vallensbæk, og der 

kommer mange gode kommentarer. 

På Arkiv.dk er der nu over 1.450 billeder fra Vallensbæk. 

Hvad er der så sket i foreningen i 2020? 

Ikke meget, så derfor er omtalen af 2020 ganske kort. 

Vi har udsendt 5 medlemsinformationer i løbet af året – numrene 67, 68, 69, 70 og 

71. De kan alle ses på vores hjemmeside. 

Vi har haft 4 slægtsforskningsaftner på Højrupgård. 1 aften var jeg eneste deltager. 

En aften var vi 9 deltagere, og 2 aftner var der henholdsvis 2 og 5 personer. 

Disse aftner har det været muligt at afholde, da vi ikke har været over det til enhver 

tid gældende forsamlingsforbud. 



Vi forsøgte at lave nogle ”Åbent Hus” arrangementer nogle eftermiddage i de første 

måneder af 2020. Det var ikke nogen succes. 

Vort bestyrelsesmedlem Benny Mortensen havde et foredrag med en visuel rundtur i 

Vallensbæk Kommune i Vallensbæk Sognegård ved en såkaldt Pejsestue eftermiddag 

mandag d. 10. februar 2020. Titlen på foredraget var Vallensbæks udvikling fra 

bondesamfund til bysamfund 1940-1978. Der var mellem 40 og 50 deltagere. Det 

var en fremragende eftermiddag. 

Via vores hjemmeside får vi af og til henvendelser fra personer udenfor Vallensbæk 

om hjælp til f.eks. levering af gamle billeder eller oplysninger om slægtninge. Disse 

henvendelser bliver de fleste gange besvaret af Hans Christensen. 

På vores hjemmeside på adressen vlf.nu, er der i dette forår lagt en ny video om 

etableringen af Vallensbæk Havn, og en beretning om ”Den røde strandkro” på 

Gammel Køge Landevej. En tak til de to medlemmer der er kommet med henholdsvis 

video og beretning. 

Fra min side skal der lyde en tak til de medlemmer der har været os til hjælp i de 

sidste 2 år. Også en tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde.  

Hermed overgiver jeg denne dobbelt beretning til jeres godkendelse. 

 

Ingolf Mathiesen, formand 

 

File: VLF2019 og 2020 beretning 


