19. april 2018
Beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år – 2017.

Kære medlemmer!
Vores forening havde ved udgangen af 2017 85 medlemmer. Det er samme antal som ved
udgangen af 2016. Det kan vi jo ikke tillade os at være utilfredse med.
Hvad er der så sket i foreningen i 2017?
Vi har udsendt/omdelt 3 medlemsinformationer i løbet af året – numrene 57, 58 og 59. De kan alle
3 ses på vores hjemmeside. Det er en mindre i forhold til tidligere år, men faktisk så blev
medlemsinformation nr. 56 udsendt i december 2016 med omtale af aktiviteter i 2017.
Medlemsinformationen udsendes nu via vort mail system. Det sparer porto, papir, kuverter, og tid til
pakning samt fysisk uddeling. Vi har faktisk kun 5 eller 6 medlemmer der stadig får vores
medlemsinformationer enten per post eller leveret i en kuvert i deres brevkasse.
Vores interessegruppe for slægtsforskning mødtes fortsat på Højrupgård en onsdag aften i hver
måned, dog ikke i månederne juni, juli og august. Der har været dalende tilslutning, så for at se om
onsdag er en dårlig dag, så vi har her i første halvår af 2018 lagt disse møder på forskellige
ugedage. Det har betydet, at vi her i april i år faktisk havde 7 deltagere. Andre dage har vi kun
været 2. Vi kan sagtens være lidt flere, så i 2. halvår af i år vil vi også lægge disse møder på andre
ugedage. Vil tilslutningen fortsat være beskedne 2, ja, så må vi nok stoppe denne aktivitet.
Vort første arrangement i 2017 var onsdag d. 1. marts 2017 kl. 19.00 på Korsagergård. Aftenens
program var fastlagt til ”Vallensbæks historie 1900-1999”. Tiden løb fra os. De enkelte indlæg tog
længere tid en planlagt, så vi nåede ikke perioden 1980-1999.
En god aften med mange deltagere.
Næste arrangement var vores generalforsamling d. 20. april. 45 medlemmer deltog hvilket må siges
at være ganske godt. På dette møde blev vore vedtægter justeret, hvilket var en konsekvens af
vores medlemskab af SLA – Sammenslutningen af Lokalarkiver.
Første halvår blev desuden brugt til at få optaget vores 4. kortfilm om naturen i Vallensbæk. Det
tager tid, for vore film skal optages når vejret er godt, dvs. når solen er fremme. Det blev en fin film
med flotte naturoptagelser, og positive Vallensbæk borgere.
Vi er nogle der har brugt en del tid på vort kortfilmprojekt. Det har været spændende at opleve
Vallensbæk på en ny og anderledes måde. Fra min side skal der først og fremmest lyde en meget
stor tak til Mogens Kallesø som vi kan takke for et flot resultat. Vallensbæk Kommune skal også
have en stor tak, og her tænker jeg specielt på borgmester og kommunaldirektør som har været
meget positive overfor vort projekt, og som på kommunens vegne har bidraget med økonomisk
støtte. Uden den støtte var projektet ikke blevet gennemført. Kortfilm nr. 5 der handler om byggeri
og boliger i Vallensbæk, nåede vi at få færdig lige inden jul 2017. Den gav nogle uforudsete
udfordringer med at finde personer der ville/kunne deltage.
I 2. halvår deltog vi d. 15. september i Festlig fredag på Vallensbæk Rådhus og i Vallensbæk Kulturog Borgerhus. Vi havde i dagene inden fået reetableret rådhusets montre med Barfod samlingen, og
fået den flyttet fra den gamle kommunalbestyrelsessal til Kultur- og Borgerhuset. Samlingen havde i
den periode hvor der var ombygning af bibliotek og mødefløjen på rådhuset stået i rådhusets
kælder, så der var en del rengøring forbundet med reetableringen. Nu står samlingen meget fint i
Kultur- og Borgerhuset. På dagen for Festlig fredag viste vi for alle interesserede borgere de 4
kortfilm som vi på daværende tidspunkt havde fået produceret. Desuden stod Benny Mortensen og
Hanne Karoline Pedersen ved de 7 montre med Barfod samlingen og præsenterede den for de

mange borgere der kom forbi.
Vi besøgte Brøndbyøster Kirke i anledning af 350 året for kirkens genindvielse tirsdag d. 10. oktober
2017. Vores vært denne aften var Provst Ove Kollerup der var en god fortæller. Det var en rigtig
god oplevelse.
Lørdag den 11. november 2017 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 vore
lokaler, så der var mulighed for at se, hvad vi har stående, og som vi på sigt kan offentliggøre eller
bruge i udstillingsøjemed.
Tirsdag d. 14. november 2017 kl. 14.00 var der i Vallensbæk Sognegård, Kirkebakke Allé 9 i
Vallensbæk Landsby det man kalder Pejsestue. Programmet var Vallensbæk, før og nu. Det var en
fortælling om Vallensbæk by, huse og beboere, meget lidt om Nordmarken, og lidt mere om
Stranden. Det var Benny Mortensen der var fortæller. Meget fint arrangement med 30-35 deltagere.
Der betaltes kr. 25,- for kaffe/te og kage.
Årets sidste arrangement var onsdag d. 15. november 2017 på Højrupgård. Det var vores årlige
æbleskiveaften. Cirka 30 deltog. Aftenens program var ”Vallensbæks historie 1980-1999”.
Som i måske husker, så havde vi en medlemsaften 1. marts hvor programmet var Vallensbæks
historie 1900-1999. Denne aften løb tiden fra os, så vi nåede kun at beskæftige os med årene 19001979. På vores æbleskiveaften fik vi historien gjort færdig.
Vores webmaster Eli Hagerup har som i alle de foregående år sørget for at holde vores hjemmeside
opdateret. Bl.a. er oplysningerne om Tivolis fyrværkerifabrik i Vallensbæk og ulykken i 1938 blevet
opdateret, sammen med nogle nye billeder vi har modtaget. 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.
Eli skal, ligesom i de foregående år, have en lille opmærksomhed i form af lidt druesaft.
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 900
mennesker der er tilsluttet denne gruppe. Gruppen administreres nu både af Hans Christensen og
vort bestyrelsesmedlem Jan Eriksen. Der bliver til stadighed lagt mange interessante billeder ind fra
og om Vallensbæk, og der er kommet mange gode kommentarer.
Som afslutning på denne beretning vil jeg meget kort kommentere det regnskab som vores kasserer
fremlægger om lidt. Regnskabet viser, at vi har et underskud på godt 8.000,- kr. Det kan
umiddelbart virke voldsomt, men vi har naturligvis en god forklaring. Vort kortfilm projekt koster
penge, men heldigvis har vi fået det finansieret med indtægter fra deltagende firmaer og
Vallensbæk Kommune. Disse indtægter fik vi næsten alle inden udgangen 2016. Vi gik derfor ud af
2016 med et stort overskud på over 21.000,- kr. Udgifterne er hovedsageligt kommet i 2017, så det
er forklaringen på vores underskud i 2017. Et underskud må nok også forudses i regnskabsåret
2018, for også her har vi haft udgifter til vores kortfilm projekt.
Fra min side skal der lyde en tak til de medlemmer der har været os til hjælp i årets løb bl.a. de der
er med i vores kortfilm gruppe. Også en tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde i
2017. Sluttelig en tak til H.C. Petersen der har besluttet at det nu er tiden hvor han stopper som
vores revisor. Tak for indsatsen – vi kvitterer med et par flasker druesaft.
Hermed overgiver jeg beretningen til Jeres godkendelse.
Ingolf Mathiesen, formand
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