
Økonomi:
Toftholmvej 66 har været udbudt til salg for 3.6 og senest 3.2 mio.
Efter forhandlinger mellem borgmester Finn Madsen og ejendommens ejer Anton Bech, ser det 
ud til, at vi far mulighed for at købe ejendommen til ”en god pris”, hvilket vil sige omkring 2.8 mio.

Anton Bech ser gerne, at Ulvsborg-Projektet kommer til at ligge i dette skønne område, og ser det 
som et erhvervsmæssigt, turismemæssigt og kulturelt tiltag for området.
Derfor har han stillet salget af ejendommen i bero, indtil Ulvsborgens Venner har svar på 
fondsansøgningeme.

Det vil ikke være muligt for foreningen at købe og forrente en grund af denne størrelse, og 
det er vigtigt for medlemmerne ikke at have økonomisk ansvar for projektet.
Planen er derfor at Middelalderforeningen Ulvsborgens Venner bliver en støtteforening for den 
fremtidige selvejende institution ’’Ulvsborg Historisk Værksted”.

Vi har været til møde med foreningens advokater i Ret og Råd Holbæk Jørgen Eriksen og Steen 
Rasmussen, som det øjeblik, der bliver behov for det, meget hurtigt vil kunne lave det nødvendige 
papirarbejde.
Der skal naturligvis indføjes en servitut om at fondsmidler bevilget til køb af ejendom, ved salg af 
denne enten går tilbage til fonden eller gives til lignende formål, hvis projektet ophører.

Finansieringsplan:

Beckett-fonden 1 mio. kr.
Niels Kevin Jacobsens Familiefond 1 .mio kr. 
Egenfinansiering 800.000 kr.

Opførelsen af de historiske bygninger, skal ske via 
Socialfonden, SID, og private fonde.
Friluftsrådet har allerede bevilget 70.000 til 
byggematerialer til projektets vartegn ’’Forsvarståmet”. 
Dette skal være opført inden udgangen af 2005.
Vi har desværre måttet lade yderligere 40.000 kr. fra 
Friluftsrådet gå tilbage.
Pengene var bevilget til et ildhus (stormandsgårdens 
køkkenhus), som skulle have været opført på foreningens 
grund ved Starreklinte. Desværre kunne vi ikke komme i 
gang med byggeriet inden for Friluftsrådets tidsfrist, da 
sagen om regionplantillægget trak ud.
Men vi er blevet opfordret til at søge igen, når vi har 
erhvervet os et sted, hvor vi må opføre projektet.



Initivtagere og idemagere
Vi mødtes i Jemalderlandsbyen i Lejre forsøgscenter sommeren 
1988.
Bodil var fortidsfamilie med sine 3 nu voksne børn, Eric kom til 
Jemalderlandsbyen som jemalderskomager.
1 1990 flyttede Eric til Danmark og i 1995 fik vi vores søn 
Thorvald.
I de 10 år vi har levet sammen, har vi arbejdet i et tæt team, 
omkring vore fælles historiske og eksperimental-arkæologiske 
interesse.
Det er blevet til mange fælles historiske projekter, og vi har udviklet en samarbejdsform, som 
giver os såvel tryghed som spænding.
I Ulvsborg-Projektet arbejder vi tæt sammen omkring udvikling af ideer.
Eric med sin faglige og forskningsmæssige indfaldsvinkel,
Bodil med sin pædagogiske og organisatoriske indfaldsvinkel.

• Sammen har vi en fælles erfarings- og oplevelsesbaggrund,
• En fælles kunstnerisk og kreativ interesse for gamle håndværk,
• Et fælles netværk indenfor den eksperimental-arkæologiske scene.

Vi taler nogenlunde samme sprog og ved, hvor den andens tanker er på vej hen.
Vi er sparringspartnere, kender hinandens stærke og svage sider, og supplerer derfor hinanden 
godt.

Bodil og Eric Zehmke

Bjjledet for oven: Eric, Bodil og lille Thorvald ved udgravningsfeltet i Eiriksstadir / Island år 2000.



Curriculum Vitae Eric Zehmke
Født i Berlin 13.10.1960 
Dansk gift 
En søn - Thorvald

E R IC  KARL D IE T R IC H  ZEHMKE

Uddannelse:
Arkæologistudiet påbegyndt ved Freie Universitat Berlin.
Hovedfag: forhistorisk arkæologi 
Bifag: oldnordisk og geografi
Flyttede til København 1990 og afsluttede i 1992 fra Københavns Universitet med karakteren 13. 
Hovedfagsspeciale: ”Sko fra vikingetid og tidlig middelalder”

Sprog:
Det store latinum og grækum. Taler og skriver dansk tysk og engelsk.
Læser runer og oldnordisk på originalsproget.
Mangeårige kildestudier vedr. analyser af det nordiske samfund i vikingetid / tidlig middelalder. 
Således dybt fortrolig med Saxo, Sven Aggesen, danske krøniker, runesten, lovtekster og diplomer.

Eksnerim en talarkæologi og rekonstruktion af historiske miljøer, bygninger og enkeltfund:
Sko fra vikingetid / tidlig middelalder.
Blæsebælge fra vikingetiden.
Kongehalsprojektet. (HAF / Danmark.)
Ukranenland - En vendisk handelsplads. (Tyskland)
Vender-snekker, rekonstruktion af to vendiske skibsfund. (Tyskland)
Castrum Turglowe -  et tysk borgmiljø omkring en borgruin fra 1200-tallet.
Ulvsborg -  en befæstet stormandsgård fra tidlig middelalder. (Danmark)
Solvognen -  bronzealder (Danmark, Sverige, Tyskland)

Alle rekonstruktioner foretages ud fra grundforskning.
Eric Zehmke har beskæftiget sig meget med Forhistorisk billedkunst og kunsthistorie. Hans 
rekonstruktioner af historiske miljøer bærer et særligt organisk præg, der lader de enkelte 
håndværks og bygningsmæssige elementer fremstå tidstypisk.

Kartografi, teknisk tegning og -beregninger:
Visualisering af historiske miljøer ved fremstilling afkortmateriale, billedillustrationer og tekniske 
bygningstegninger.

Projekter:
’’Warnow, Wenden, Wiking“ tysk/dansk projekt om vikinge-flodsejlads (1993-94.)
Rekonstruktion af solvognen. Internationalt samarbejds-projekt 2002.
’’Projekt Ulvsborg - Historisk Værksted”. Projektets mål er at opføre en befæstet stormands-gård, 
fra tidlig middelalder, i Vestsjælland. (1997-2004)



Billede, layout og markedsføring:
Fotograf, tegner og maler illustrationer.
Erfaring i layout og markedsføring.

Film:
„Castrum Turglowe, Schicksalsort eines Konigs“. Burgfestfilm - faglig dokumentar. 
Solvognsfestivalen (filmdokumentation) sept. 2002.
Drejebogsudkast til Thorvaldssaga -  historien om Erik den Rødes liv 2004.

Arrangør og koordinator af re-enactment og performance:
Vikingebryllup på Trelleborg 1996.
Holbæk Strandpark 125 år -  International Riddertumering.
Eiriksstadirfestival - Island 2000.
7 middelalder-festivaler med historisk totalteater i Danmark.
3 borgspil i Torgelow / Tyskland.

Underviser og formidler:
Underviser i Roskilde Produktionsskoles Naturformidleruddannelse HAF 
Årsvikar på Fårevejle Centralskole.
Underviser og formidler af historiske emner på undervisningsinstitutioner og historiske værksteder. 
Foredragsholder.
Formand for Middelalderforeningen Ulvsborgens Venner.

Ansættelsesforhold:
Historisk Arkæologisk Forsøgscenter -  Lejre:
Rekonstruktion afblæsebælg.
Projektbeskrivelse og beregninger til Kongehalsprojektet.
Trelleborg: Leder af Historisk Værksted.
Ukranenland Historische Werkstatten:
Projektbeskrivelse og faglig rådgiver.
Rekonstruktions- og byggetegninger til en vendisk handelsplads.
Rekonstruktion af 2 vendersnekker.
Castrum Turglowe:
Projektbeskrivelse og faglig rådgiver.
Rekonstruktions- og byggetegninger til et borgmiljø fra 1200-tallet.
Trundholm Kommune: Solvognen 100 år - ( koordinator)
Land Brandenburg: udgravningsfund fra ’’Dominsel” - bearbejdning af læderfund.

Resume:
Eric Zehmke er en bredspektret forsker og formidler.
Han har stor erfaring med at lede og koordinere projekter og mennesker, og kan lide at have mange 
bolde i luften på en gang.
Mange års samarbejde med eksperimentalarkæologi omkring museer, historiske værksteder og re- 
enactmentmiljøer i Nordeuropa, Skandinavien og Canada, gør Eric Zehmke til en afholdt og 
respekteret ressourceperson, der er i stand til hurtigt at mobilisere aktører og medarbejdere til såvel 
fagligt videnskabelige projekter, som projekter af formidlingsmæssig karakter.



Curriculum Vitae Bodil Zehmke
Født 31.07.1953
Mor til 3 voksne børn + efternøleren Thorvald.

Læreruddannelse fra Emdrupborg Seminarium januar 1979
Liniefag: Billedkunst, Samfundsfag og Speciale C

U ndervisningsområder:
Dansk
Undervisning af 2-sprogede elever 
Faglig specialundervisning ( dysleksi)
Billedkunst
Drama

1979-1995 Lærer på Selsmoseskolen i Høje Taastrup
1981-1985 Klasselærer Specialklasse for Tyrkiske elever.
1985-1994 Forsøg med 2-kulturelle klasser under Statens forsøgsråd.

1993-1994 Initiativtager til og leder af Børnenes Billedskole i Høje Taastrup

1994 Flytter til Dragsholm Kommune i Odsherred

1996-2004 Lærer på Bobjergskolen i Dragsholm Kommune
Testlærer og Specialundervisnings-koordinator fra aug. 2001

Jeg interesserer mig for at arbejde med mennesker.
Står for åbenhed, tydelighed, respekt for forskellighed, kreativitet og udvikling.
Jeg forsøger at definere mål, der giver mening, livskvalitet og øget selvforståelse for de 
mennesker projektet er rettet imod og for mig selv. Jeg kan lide at kaste mig ud i det store, det 
umiddelbart uoverskuelige, det oplevelses-prægede, at skabe orden og mening i kaos -  
sammen med andre mennesker.
Jeg har hele livet haft stor tilfredsstillelse i at arbejde med kunsthåndværk.
Mine færdigheder i arbejdet med keramik, plantefarving og dragter, har gennem de seneste 15 
år haft en eksperimental-arkæologisk indfaldsvinkel.
I Ulvsborgens Venner underviser jeg af kvinderne i disse håndværk, og har nu en stab af 
dygtige piger, der for manges vedkommende er nået meget langt håndværksmæssigt.

• Forsøg med to-kulturelle klasser.
• Er filmprojekt med en to-kulturelle 6. klasse : ”1 er bare ligeglade....”
• Børnenes Billedskole i Høje Taastrup.
• Billedkunstprojekter med unge mennesker.
• ’’Projekt Ulvsborg - Historisk Værksted.”
• ’’Middelalderforeningen Ulvsborgens Venner”
• 7 middelalderfestivaler med Ulvsborgens Venner,.
• International byggelejr i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke
• ”Thorvalds-saga” et aktuelt arbejde med faglig dokumentarfilm om Erik den Røde.

Bodil Zehmke



Ulvsborgprojektets historie
1997

• Februar: Initiativtagerne præsenterer projektet præsenteres for Dragsholm 
Kommunes Borgmester Finn Madsen.

• April: Projektet udsendes til 5 kommuner i Vestsjællands Amt: Dragsholm, 
Nykøbing-Rørvig, Trundholm, Bjergsted og Svinninge.

• Præsentation af projektet for lokale politikere og vigtige kulturpersoner i 
kommunen.

• Præsentation af projektet for offentligheden: Dragsholm Kulturdage:
’’Ridder Ulvs Lejr”.

• Egnet beliggenhed søges -  ’’Stenværksgrunden” ved Starreklint viser sig.
• Kommune- og amtsrådsvalg giver politisk dødvande. Magtskifte i kommune og 

amt.

1998

• Samarbejdspartnere: Der etableres samarbejde med ’’Ukranenland Historische 
Werkstatten” i Torgelow / Tyskland og Fotevik Museum / Skåne.

• Støtteforeningen ”Ulvsborgens Venner” stiftes. 30 deltagere til stiftende 
generalforsamling.

• Første store internationale foreningsarrangement: ’’Venderne kommer til Draugh” 
-  en feltlejr fra 1133. Vendersnekken ’’Svantevit” sejler fra Ueckerhaff i Øst 
Tyskland over Østersøen til ’’Nekseløbugten”.

• Holbæk Strandparks 100-års jubilæum. Stor ridderturnering, EZ hyret af turistchef 
Søren Wolstrup og Erhvervsrådet til at arrangere folkefesten.

• Foreningen vokser til 89 medlemmer.
• Placering af projektet på Dragsholm Slots jorder undersøges af

Kulturudvalgsformand Finn Madsen

Hirdmænd af Ulvsborgen.



1999 ’’Middelalderåret’’

• Kulturudvalget inviterer til Konference på Dragsholm Slot til drøftelse af EU- 
samarbejde under Raphael-programmet. Deltagere: Ulvsborgens Venner, Fotevik og 
Ukranenland. Det er et forsøg fra kulturudvalgets side på at sætte projektet i gang, 
men da den politiske opbakning for ideen ikke er bred nok, lykkes det ikke at skaffe 
Raphael-midler.

•  Erhverv af ejendom: ’’Stenværksgrunden” ved Starreklint købes. Medlemmer af 
Ulvsborgens Venner samler ind til indskuddet, og der optages et lån i Merkur Bank. 
Der skal nu søges byggetilladelse på grunden.

• Forenings-aktiviteter: Sorø Middelaldermarked, Slaget ved Fotevik, Gjorslev Gods 
Middelaldermarked / læger uden grænser, Odense”Sct. Knuds-spil”, egen 
middelalderfestival ’’Borgfruens Fødselsdag”, Jyderup Middelaldermarked, Borren 
ved Højby, ’’Sildens dag på Gammel Torv -  København.

• TV-optagelser på Starreklinte til "Normannernes historie” v/ Piet van Deurs. 
Ulvsborgens Venner medvirker i optagelserne.

• Tips-og lottomidler 45.000 til Ulvsborgens Ildhus.

2000

• Januar: ”To fag frem” Ulvsborgens Venner medvirker.
• Forenings-aktiviteter: Middelaldermarked på Sophienborg, Æbelholt Kloster, 

Foteviken, Odense Middelalderdage, Ulvsborgens Ridderfestival, Arrangør af 
festival på Island, Hvalsø Middelalderfestival, Tomved, Havnsø ”Vi skal forene 
fortid og-fremtid gennem nutiden.”

• Ulvsborg-Projektet vinder et ’’Guldseg” på 10.000 kr. i Holbæk Turistforenings 
ide-konkurrence.

• Tips- og lottomidler 70.000 til Forsvarstårn.
• International MS-byggelejr (Mellemfolkeligt Samvirke) Støttet af Dragsholm og 

Bjergsted Kommune, tårnet påbegyndtes. Naturfrednings-foreningen får 
byggeprojektet stoppet.

• Besigtigelse grunden: Natur & Miljø Vestsjællands Amt, Skov & Naturstyrelsen 
samt Borgmester Dede Bemberg Dragsholm Kommune.

• Dede Bemberg udtaler offentligt sin støtte til projektet.
• December: Henvendelse til Amtspolitikere for at få dem til at tage stilling 

projektets etablering på Starreklint

2001 -  der går politik i Ulvsborg Projektet

• Januar åbnes op for høringsrunde vedr. ny regionplan for Vestsjælands Amt. 
Ulvsborgens Venner foreslår at Ulvsborgprojektet indarbejdes i den ny regionplan.

• Februar fremlægges projektet på et møde med Amtsborgmester og Natur & Miljø.
• Marts: Natur & Miljø indstiller at der ikke udarbejdes et regionplans-tillæg vedr. 

Ulvsborgprojektet. Ulvsborgens Venner fastholder deres forslag.
• Foreningens sommeraktiviteter: Horsens, Fotevik, Odense, Ridderfestival i 

Starreklinte, international deltagelse. Borgfest i Castrum Turglowe, Burg Stargard, 
Mittelalterfestival i Friedland.



• September: Amtet udsender ’’Forslag til regionplan 2001-2012.” Forslaget om 
Ulvsborg-projektet er ikke med. Ulvsborgens Venner fastholder deres ret til at fa 
sagen offentligt fremført.

• Naturfrednings-foreningens lokalafdeling gør, hvad de kan for at skabe 
skræmmebilleder om projektet i lokale læserbreve.

• November: Debatindslag i TV-Øst i valgperioden før amtsrådsvalget. Vej- & 
Miljøudvalgsformand Erik Nygaard postulerer overfor Søren Wolstrup at 
’’Ulvsborg Projektet er et tivoliagtigt masseturisme-tiltag, der vil smide naturelskere 
og trækfugle ud.”

• December: Amtet inviterer til besigtigelse af alternativ grund ved Havnsø.
Grunden er uegnet til formålet og Ulvsborgens Venner takker nej.

2002

• Januar: Det nye amtsråd beslutter at der skal udarbejdes et regionplans-tillæg for 
Ulvsborg Projektets etablering på Starreklint.

• Foreningsaktiviteter: Kr. Himmelfarts-lejr, Pinselejr, Riddertumering, 
Solvognsfestival, Torgelow, Friedland.

• November: 1. offentlige høringsrunde vedr. Ulvsborgprojektet.
• December: Klage fra Naturfredningsforening og nogle naboer der kræver W M - 

undersøgelse.

2003/2004

• Maj: Forslag til Regionplan-tillæg og Hvidbog (Regionplantillæg 12)
• Foreningsaktiviteter. Kr. Himmlefart, Pinselejr, Hillerød, Solhvervsfest, 

Starreklinte 800-års jubilæum, Torgelow, Kalundborg Kultumat, Friedland.
• Juni: 2. offentlige høringsrunde.
• Dragsholm Kommune begynder at forberede lokalplan-forslag.
• Klage fra Naboer og Naturfrednings-foreningen vedr. Amtets beslutning om 

udarbejdelse af regionplans-tillæg 12.
• Juli: Naturklagenævnet afviser klage fra 1. høringsrunde vedr.krav om W M - 

undersøgelse
• August: Forslag til Regionplans-tillæg vedtages af Vestsjællands amt.
• Klagen fra 2. runde afvises
• November: Amtsrådsmøde. Sagen falder med stemmetallet 14-14.

Amtspolitikere, som har stemt imod regionplans-tillæget udtaler at de, vil støtte et 
’’Ulvsborg Historisk Værksted” på en anden placering.

• December: Dragsholm Kommunes økonomiudvalg tilkendegiver skriftligt og 
overfor offentligheden at de vil støtte Projektet i at finde en alternativ placering.

• EZ undersøger alternaive placeringsmuligheder for Projektet. Tofiholmvej 66 
dukker op.

• Borgmester Finn Madsen iværksætter:
1. Kontakt til ejer Anton Bech , som stiller salget af ejendommen i bero, for at 

give tid til at der kan findes midler til projektets køb af ejendommen.
2. Møde med koordinator for Leader +
3. Møde med Formidlingshuset i Asnæs vedr. et beskæftigelsesprojekt under 

EU's socialfond.

BZ 07-03-2004



"Middelalderforeningen Ulvsborgens Venner"
• Middelalderforeningen er en spraglet forsamling af mennesker fra 0 -  75 år.
• Det er i høj grad en familieforening, ofte med familier på 3 generationer.
• Vi har også mange enlige og gamle.
• Her kan man dyrke sine håndværksmæssige, fysiske eller kunstneriske 

interesser.
• Her kan man samle viden.
• Her far man uforglemmelige oplevelser.
• Her rejser man og møder venner fra hele Nordeuropa.
• Her kan man søge oplevelser og følelsesindtryk der flytter grænser for 

opfattelsen af, hvem man er.
• Foreningen er et energicenter der giver tilværelsen indhold og kolorit.

Fart og tempo i minutterne f ø  ’’Århusbispen kommer på besøg” i anledning af Starreklintes 800-års jubilæum. 
Et stykke med 80 aktører, 5 sprog og 1500 gæster der indgik i et totalteater i det smukke landskab.



Vetotoe$ter far rntotetefoerforeninsen 
Vflvstwrgens Venner

§ 1. Navn
1.1 .Foreningens navn er Ulvsborgens Venner
1.2 Foreningens hjemsted er Dragsholm Kommune

§ 2. Formål
Foreningens formål er:
a) at fremme interessen for oprettelse af et historisk værksted som selvejende institution ved navn 

’’Ulvsborg Historisk værksted” til aktiv formidling af tidlig middelalder, 1050-1250 e. Kr., for 
skoler, institutioner kulturhistorisk interesserede i området.

b) at udbrede interessen for opbygning af en tidlig befæstet stormandsgård med motte og 
forsvarståm som et levende miljø omkring det historiske værksted Ulvsborg og aktiv ferie, og 
som kulturhistorisk samlingspunkt for børn og voksne i Nordvestsjælland.

c) at udbrede forståelsen for den tidlige middelalder og dens betydning for danmarkshistorien og 
sætte focus på de første riddere i Norden og livet omkring dem ud fra historisk-arkæologiske 
forskningsresultater.

d) at skabe et kontaktnet til danske og internationale foreninger og institutioner med lignende 
formål.

§ 3. Medlemskab
3.1 Som medlem kan optages personer og husstande, såvel som virksomheder, foreninger og 

institutioner.
3.2 Medlemmerne kan organiseres i interessegrupper/lav, som kan udarbejde deres egne 

ordensregler. Disse kan dog aldrig modgå foreningens vedtægter.
3.3 Det er det enkelte medlems ansvar at have den fornødne våbentilladelse.
3.4 Foreningen Ulvsborgens Venner er ikke ansvarlig for evt. skader, som medlemmerne pådrager 

sig i foreningens regi.
3.5 Medlemmer, der i et år ikke har betalt kontingent betragtes som udtrådt af foreningen.
3.6 Foreningen er ikke forpligtet til at sende meddelelser til medlemmer, der er i restance.

§ 4. Medlemskontingent
Medlemskontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 5. Foreningens ledelse
5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer.
5.2 Det ene bestyrelsesmedlem samt en observatør udpeges af ’’Projekt Ulvsborg Historisk 

Værksted”s initiativtagere.
5.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Ved 

stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
5.4 Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.

Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Den suppleant, der far flest stemmer er 1. suppleant. 
Efter det første år er 2 medlemmer på valg.

5.5 Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen fastlægger i øvrigt sin egen 
forretningsorden.

5.6 Suppleanter er stemmeberettigede, når bestyrelsen ikke er fuldtallig.
5.7 Bestyrelsen kan ansætte lønnet arbejdskraft til udførelse af afgrænsede arbejdsopgaver.



§ 6. Regnskab og revision.
6.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
6.2 Foreningen tegnes af formand og kasserer. Ved køb og salg af fast ejendom og andre 

usædvanlige udgifter dog af den samlede bestyrelse.
6.3 Regnskabet revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer.
6.4 Revisorerne, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges for 2 år ad gangen, og 1 

revisorsuppleant vælges for et år ad gangen. Efter det første år er en revisor på valg.

§ 7. Generalforsamlingen.
7.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den er beslutningsdygtig uanset 

størrelsen af fremmødte medlemmer, bortset fra § 8.1 og § 9.1.
7.2 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Afstemningen skal foregå 

skriftligt, såfremt 1 medlem fremsætter begæring herom.
Stemmeafgivningen kan kun udøves ved personligt fremmøde med gyldigt medlemsbevis.

7.3 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal 
være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

7.4 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.
7.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent samt 2 stemmetællere.
3. Årsberetning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
5. Arbejdsplan og budget for det kommende år.
6. Indkomne forslag.
7. Fastlæggelse af kontingent
8. Præsentation af Projekt Ulvsborg Historisk Værksted’s udpegede bestyrelsesmedlem.
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
11. Valg af 1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

7.6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af 
foreningens medlemmer ønsker det.

§ 8 Vedtægtsændringer
8.1 Ændring af vedtægterne kan kun foretages ved en generalforsamling med simpelt flertal, når 

mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, eller når 2/3 af de fremmødte medlemmer 
stemmer herfor.

8.2 Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til medlemmerne senest 14 dage før 
generalforsamlingen.

8.3 Vedtægtsændringer skal forelægges og godkendes af Skov- og Naturstyrelsen.

§ 9. Opløsning.
9.1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 

mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.
9.2 Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 

30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning af foreningen kan vedtages 
ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

9.3 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue og ejendele en eller flere andre 
foreninger m.v. med lignende kulturhistoriske formål efter generalforsamlingens nærmere 
beslutning.

Senest revideret på generalforsamlingen 13-3-2003



Medlemmer i Odsherred.

Medlemmer i øvrige Vestsjællands amt 

Medlemmer i øvrige Sjælland 

Medlemmmer i øvrige land

Medlemsfordeling i landet

øvrige Sjælland

øvrige amt

90

23

31

3

øvrige land 
3

  1 
■ 2 
■  3
 4

90
Odsherred



Aldersfordeling

Medlemmer over 65 14
Medlemmer 51-65 22
Medlemmer 26-50 47
Medlemmer 17-25 år 15
Medlemmer 0-16 år 31
Medlemmer med manglende data 18
Medlemmer i alt 147

Kønsmæssig fordeling

Antal Mænd 84

Antal Kvinder 63

Aldersfordeling
47

17-25 år 51-65 år manglende data 
0-16 år 26-50 over 65 år

Antal kvinder
Antal mænd



Ulvsborgens Venners budget for 2004

Forventede indtægter i kr.

Kontingentindbetalinger: 20.100,00
Lokalestøtte: 19.200,00
Kommunale tilskud: 12.000,00
Salg af grund: 452.000,00
Salærer o r  andet: 15.000.00
IndtæRter i alt: 518.300.00

Forventede udRifter i kr:

Ejendomsskat: 5.000,00
Afbetaling på grund: 17.250,00
PR: 2.000,00
Bistand: 25.000,00
T ilbagebetalinger: 23.500,00
Indfrielse af lån: 350.000,00
Kontordrift: 12.000,00
Hjemmeside: 945,00
Bankgebyrer m.v.: 500,00
Medlemspleje: 5.000,00
Udstyr og vedligehold: 4.000,00
Leje af lokaler: 20.000.00
UdRifter i alt: 465.195,00

Forventet overskud 2004: kr. 53.105,-



Bilag:



Kommunalbestyrelsen

Støtteskrivelse til 
Fondsbestyrelsen

DRAGSHOLM
kommunen på Lammefjorden

77/
Telefax
E-mail
Giro

59 68 68 68

jds@dragsholm.dk 
7 00 84 65

SagsID 01.02.05. PI 6
Sagsbehandler jds

Dato 26. marts 2004

Projekt Ulvsborq Historiske Værksted

Dragsholm kommunalbestyrelse har siden 2002 arbejdet og støttet foreningen Ulvsborgs 
Venner til gennemførselen af deres projekt - Historisk Formidlingsværksted ved Starreklin- 
te "Ulvsborgen.”

Desværre for foreningen og Dragsholm kommune ville et flertal mod forventning i Amtsrå 
det ikke vedtage regionplantillæg nr. 112, trods en meget lang og tung planproces, ikke 
mindst politisk, hvilket medførte at hele grundlaget for projekt og grundkøb bortfaldt ved 
Amtsrådets beslutning den 24. november 2003.

Foreningen vil trods denne modgang forsøge, at gennemføre projektet ved en anden pla 
cering i Dragsholm kommune.

Kommunalbestyrelsen vil til dette formål på alle måder være foreningen behjælpelig med, 
at finde et egnet areal til projektets gennemførsel.

Projektidéen vil blive tilført og målrettet 2 nye indfaldsvinkler, nemlig et beskæftigelsespro 
jekt til omskoling af bl.a. SID'ere, og en socialfondsvinkel ved opbygning af en ’’middelal 
derlandsby.”

En ny placering på evt. arealet ’’Toftholm” ved Asnæs med et udvidet projektgrundlag, har 
kommunalbestyrelsens opbakning og anbefaling, og vi vil arbejde for realiseringen heraf.

kommunaldirektør

Draasholm Kommune. Rådhusvei 75. 4540 Fåreveile 
Åbningstider: Mandag-torsdag 10.00-14.00. Torsdag tillige 16.00-18.00. Fredag 10.00-12.00 

(Post bedes stilet til kommunen - ikke til enkeltpersoner)

mailto:jds@dragsholm.dk


INFORMATION • FERIEHUSUDLEJNING CYKELUDLEJNING • TURFORSLAG

Ulvsborgens Venner 
v/Elin Sisse Lassen 
Stendyssevej 6 
4534 Hørve

CYKELFERIE m.v.

ODSHERREDS
TURISTBUREAU

den 28.september 2000

Vedr. : Projekt Ulvsborg.

Odsherreds Turistråd har i sit møde den 18.9.2000 behandlet foreningens 
henvendelse vedr. foreningens problemer med at komme videre med planerne om at 
etablere et historisk formidlingscenter.

Turistrådet bakker fuldt ud op omkring foreningens planer, idet rådet vurderer, at 
intentionerne i projektet er i tråd med de mål for turistudviklingen som Odsherreds 
Turistråd forfølger. Det er rådets opfattelse, at der er tale om et projekt, som vil kunne 
formidle autentiske oplevelser til egnens turister, borgere samt skoler/institutioner.

Med henblik på en videre drøftelse af hvordan man kan komme videre med 
projektidéen, har rådet udpeget sin næstformand Finn Madsen og turistchef Hans- 
Jørgen Olsen til at indgå i en nærmere dialog med foreningen.

Med venlig hilsen 
HANS MØLLER OLSEN 
formand

Svanestræde 9 
4500 Nykøbing Sj.
Telefon (+45) 59 91 08 88 
Telefax (+45) 59 93 00 24

NYKØBING:

Internet: www.odsherred.com e-mail: ot@odsherred-info.dk

HØVE:
Høve Stræde 1 
4550 Asnæs
Telefon (+45) 59 65 08 05 
Telefax (+45) 59 65 18 05

http://www.odsherred.com
mailto:ot@odsherred-info.dk


S T E N S T R U P  M U S E U M
Stenstrupvej 66 * 4573 H ø jby  Sj. * Tlf. 59 30 20 27  * F ax  59 30  20  75

KOPI
Trundholm Kommune 
Bøme- & Kulturforvaltningen 
Att. Erik Frandsen 
Nyvej 22 
4573 Højby Sj.

Stenstrup, den 17 juni 1997.

Vedr.: “Ulvsborg - projektet”.

Med henvisning til forvaltningens skrivelse af 10. juni 1997 vedrørende en udtalelse fra 
Stenstrup Museum om projektet “Ulvsborg” fremsendes herved museets kommentarer og 
bemærkninger til det foreslåede projekt.

Forvaltningen har anmodet om en udtalelse dels set ud fra en historisk/ museumsmæssig 
synsvinkel deis en turistmæssig/økonomisk synsvinkel. Foreliggende udtalelse vil alene 
koncentreres om den historiske og museumsmæssige synsvinkel - andre parter som 
kommuner og turistorganisationer kan belyse disse sider med større erfaring og vægt.

Indledningsvis skal undertegnede kort tilkendegive, at beskrivelsen af projektet “Ulvsborg” 
rummer en interessant og på flere måder kreativ nytænkning inden for området af historiske 
værksteder og forsøgscentre. Rekonstruktion af en middelalderlig stormandsgård 1050 - 
1250 som rammen for et historisk værksted og formidling af en vigtig periode i 
Danmarkshistorien er velvalgt, når der påtænkes en placering i den nordlige del af 
Odsherred. Her er der som det også fremgår af beskrivelsen, bevaret to voldsteder 
henholdsvis Borren (antagelig fra sidste halvdel af 1100 årene) og Næsholm (1278- 
1340’eme) som ved tilpasning af tidsperioden begge passer godt, idet de i den seneste 
forskning om middelalderen netop beskrives som private stormandsgårde.

Projektbeskrivelsen viser, at forfatterne har en faglig indsigt og viden om emnet som ved en 
evnt. realisering bør være det bærende element i en gedigen og frem for alt kvalitativ 
funderet historisk formidling i en populær form.

Stenstrup Museum arbejder selv med forberedelserne til en større udstilling om 
middelalderen ved Højby i 1999 som er året, hvor der over hele landet vil blive sat fokus på 
middelalderen. Denne udstilling tilrettelægges i samarbejde med middelalderarkæolog Niels 
Engberg, Nationalmuseet m.fL Til brug for udstillingen på museet ventes udlån af en del af 
de store og righoldige fund fra anlæggene ved Højby.
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Stenstrup Museum finder, at det foreslåede projekt “Ulvsborg” vil øge opmærksomheden på 
de originale fund og ikke mindst styrke interessen for de bevarede voldanlæg som området 
er så rig på. Lykkes det for museet at gennemføre udstillingen, vil det uden tvivl blive 
interessant for kommende brugere af det historiske værksted at aflægge udstillingen et 
besøg.
I forbindelse med projekt “Ulvsborg” savnes en redegørelse for ejerforhold og øvrige 
organisation som det anbefales at få afklaret inden en egentlig realitetsbehandling. Til 
orientering kan oplyses, at der arbejdes på et lignende projekt på Møn.

Projektet har været drøftet på museets styrelsesmøde den 17. juni 1997. Styrelsen er positiv 
over for planerne om etablering af et historisk værksted, beskrevet i “Ulvsborg-projektef’, 
og ser det gerne placeret på et hensigtsmæssigt sted i Trundholm kommune.

Med venlig hilsen

Jan Steen Jacobsen 
museumsleder



STATSFÆNGSLET I JYDERUP
Søbæksparken 136 •  DK-4450 Jyderup

Fax: 59 27 66 55 •  Tel: 59 27 79 00 •  Direkte indvalg 59 27 72 08 + lokal nr. 221

Middelalderforeningen Den 30.10.2000

Ulvborgens Venner Journ.nr

Vallekildevej 180 
4534 Hørve 
Att. Eric Zehmke.

Vedr. sam arbejde på opbygning af forsvarstårn, som en del a f en 
middelalderlig motte.

Vi vil hermed sige tak for det behagelige møde der blev afholdt i Ulvborgens venners 
bibliotek, hvor formanden Eric Zehmke orienterede undertegnede og Jette V. Nielsen 
om jeres projekter. Vi har efterfølgende fået tilsendt en revideret projektbeskrivelse der 
på en meget professionel måde beskriver et spændende projekt.
Undertegnede har forelagt projektet for fængselsfunktionærene Jette V. Nielsen og 
Gitte Bergman som begge er meget interesseret og opsat på at indgå i et samarbejde.

På den baggrund har vi drøftet hvad vi kan tilbyde Ulvsborgens Venner, og hvad vi kan 
få af udbytte på et sådan projekt:

Statsfængslet vil kunne tilbyde et arbejdshold på ca. 6 indsatte, samt Gitte eller Jette 
der vil varetage jobbet som arbejdsleder. Aflønningen af de indsatte, befordring til og fra 
arbejdsplads, fortæring og arbejdstøj afholdes af Statsfængslet. Der vil derfor reelt ikke 
være udgifter til Ulvborgens Venner i.f.m. den praktiske udførelse af projektet.
Det er vores tanke at de indsatte skal udvælges ud fra de dårligst fungerende. Det vil 
sige indsatte, der aldrig tidligere har haft beskæftigelse eller som ikke har haft et nor 
malt livsmønster. Vi håber med dette projekt at de indsatte vil kunne tilegne sig viden 
eller indsigt inden for følgende områder:
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• Normal livsførelse. De svageste inds. vil som en begyndelse kunne lære at stå op 
om morgenen og dermed bryde en af de første barriere til starten på et normalt livs 
mønster.

• Arbejdstræning. Da hele projektet hviler på at opgaven skal udføres efter datidens 
traditionelle håndværktøjer bliver der stillet store krav til hver enkelt deltager.

• Historisk indsigt. Man vil i hele projektforløbet vil kunne få et dybt kendskab til den 
Danske middelalder og det er kun tiden der sætter grænser.

• Naturlære. Da området hvor middelalderborgen skal opføres ligger i et naturskønt 
område op til Sejerøbugten, vil der kunne indgås en naturlig undervisningform inden 
for naturlære.

Det er funktionærenes og Statsfængslet ønske/forudsætning at der tilknyttes en under- 
viser/fagkonsulent fra Ulvsborgens venner, til at varetage ledelsen og de pædagogiske 
opgaver i udførelsen af projektet. Statsfængslet har ikke midler til at honorere en sådan 
konsulent, men kan anbefale at der søges midler til at dække de omkostninger.
Det skal bemærkes at Statsfængslet modtager afsonere fra hele Vestsjællands amt, og 
kan projektet påvirke de indsatte i positivt retning vil det samfundsmæssigt være en ge 
vinst.

Vi kan hermed anbefale projektet og ser frem til et samarbejde. Det er dog en forud 
sætning at der tilknyttes en konsulent fra Ulvsborgens venner og vi håber defor at andre 
interessegrupper vil se positivt på projektet.

Lei/ Kristensen



Middelalderforeningen Ulvborgens Venner
v/Eric Zehmke
Kolåsvej 1
Vindekilde
4540 Fårevejle

FRILUFTSRÅDET
SCANDIAGADE 13 
D K-2450 KØBENHAVN SV 
TELEFON + 4 5  3 3  79  00 79 
TELEFAX + 4 5  3 3  79  01 79 
E-MAIL: friluftsraadet@ inet.uni2 ,dk 
GIRO 7 0 8 -6 3 2 6

ref. nr. 6560 Kbh., den 12-02-99

Tips- og Lottotilskud til friluftslivet

Som svar på jeres ansøgning om tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet vedrørende 

Ulvborgens ildhus

har Friluftsrådets bestyrelse besluttet at yde et

Tilskud til etablering af middelalderborg. Til byggematerialer til madhus, som byg 
ges af frivillige. Tilskuddet forudsætter kommunens opbakning i form af erhvervel 
se af grund.

Tilskuddet er på 45000 kr.

Det bevilgede tilskud kan udelukkende anvendes til det ovenfor skitserede formål og iføl 
ge det indsendte budget og projektbeskrivelsen.
Hvis der sker ændringer i forudsætningerne for projektet, skal det meddeles Fri 
luftsrådet hurtigst muligt.

Normalt kan tilskud udbetales, når projektet er gennemført i sin helhed ifølge det indsend 
te budget og projektbeskrivelsen.

Svanemærket papir

Tilskud skal hæ ves inden tre år fra dags dato.



f r i l u f t s r å d e t

Middelalderforeningen Ulvborgens Venner
v/Eric Zehmke
Kolåsvej 1
Vindekilde
4540 Fårevejle

ref. nr. 7973 

Kbh.,' den 14-02-00

Tips- og iottotilskud til friluftslivet

Som svar på jeres ansøgning om tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet ved 
rørende

Motte med forsvarstårn til middelalderborg

har Friluftsrådets bestyrelse besluttet at yde et

Tilskud til middelalderforening, som opfører en tidlig middelalderborg. TU 
materialer til opførelse af motte og forsvarstårn. Anlægget opføres af en 
international MS-lejr sommeren 2000.

Tilskuddet er på 70000 kr.

Det bevilgede tilskud kan udelukkende anvendes til det ovenfor skitserede formål 
og ifølge det indsendte budget og projektbeskrivelsen.
Hvis der sker ændringer i forudsætningerne for projektet, skal det medde 
les Friluftsrådet hurtigst muligt.

Normalt kan tilskud udbetales, når projektet er gennemført i sin helhed ifølge det 
indsendte budget og projektbeskrivelsen.

Tilskud skal hæ ves inden tre år fra dags dato.

=s>=>=>

Scandiagade 13 ■ DK-2450 • København SV Telefon +45 33 79 00 79 ■ Fax +45 33 79 01 79
E-post: fr@friluftsraadet.dk • www.friluftsraadet.dk 

T H E  D A N I S H  O U T D O O R  C O U N C I L

mailto:fr@friluftsraadet.dk
http://www.friluftsraadet.dk
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