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C. = Corona nedlukket 
 

BESTYRELSEN 
 

2020 vil vi aldrig glemme. 
 
Generalforsamlingen på Thorshøjgård den 12. marts blev aflyst. 
 
Vores sæsonåbning blev udsat på ubestemt tid, og den 29. marts blev 
alle planlagte aktiviteter aflyst. 
 
Vi besluttede at afholde generalforsamlingen digitalt. 
Den 11. april fik alle medlemmer en mail med indkaldelsen til 
generalforsamling, foreningens beretning, regnskabet for 2019 og 
budget for 2020. De medlemmer, der ikke har en mail, fik skrivelsen 
med alm. post. 
 
I skrivelsen anmodede vi foreningens medlemmer om opbakning og 
tilslutning til, at generalforsamling blev afviklet digitalt, samtidig blev 
medlemmerne opfordret til at deltage med forslag og bemærkninger 
inden 1. maj 2020. 
 
Alle relevante dokumenter blev lagt på Museumsforeningens 
hjemmeside, og den 1. maj var der kun kommet positive tilsagn til, at 
generalforsamlingen blev afviklet digitalt.  
  
På valg var kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer. 
 
Kasserer Berit Olsen samt bestyrelsesmedlemmerne Jakob Hjorth, Finn 
Olsen og Jan Olsen modtog alle genvalg. 
 
Som suppleanter valgtes Pia Sloth Madsen og Niels Poulsen. Ved 
genvalg af Stig og Majbritt til henholdsvis revisor og revisorsuppleant 
var valget fuldendt. 
 
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig den 19. maj. Det var meget 
udramatisk, alle blev på deres pladser. Bestyrelseslisten er fremlagt. 



I året, der er gået, har vi holdt 6 regulære bestyrelsesmøder.  
 
 

FORENINGEN 
 
Foreningen samarbejder med: 
 
Mindefonden, som i 2020 har doneret kr. 0,00. Mere herom senere. 
 
Ishøj Kommune, hvorfra vi i 2020 har modtaget medlemstilskud for 14. 
gang med kr. 10.700,00  
 
 
HOFOR, hvor Finn Bodholdt har en fod indenfor, når det gælder 
vedligehold af bygningen. 
Vi nyder også godt af den områdesikring, der er på Vandværket. Vi er 
med på HOFORS   alarm-system, inkl. vagtkontor om dagen og et 
vagtfirma om natten. 
Desuden er der Peter Kleis, som er viklet voldsomt ind i NYT 
VANDVÆRK en god mand at kende. (25 års jubilæum 1. juni) 
 
Lokalhistorisk Forening, som velvilligt tilbyder spalteplads i deres 
medlemsblad, og desuden tilbyder hjælp med hjemmeside mv.  
Med Lokalhistorisk Forening har vi et godt samarbejde og ser fælles 
interesser omkring fremtiden og udviklingen her på Værket. 
 
Kroppedal 
Kroppedal varetager kommunens lokalhistorie og kulturarv, herunder 
udvikling af Thorsbro Vandværk som museum.  
(fotos) Vi har modtaget en henvendelse om nogle historiske sten, som 
stammer fra ”Thorsbro”. Stenene skal hentes, og vi skal finde en 
passende plads til dem her på stedet. 
 
 
Dieselhouse 
Per Parkhøj har meldt sig ind i vores forening, men Dieselhouse er 
fortsat en vigtig del af vores netværk. 
 
 
AKTIVITETER PÅ VÆRKET 
 

Rengøring på Værket  



Forårs- og efterårsrengøring, ca. 30 timer, blev ordnet af det 
kommunale rengøringsfirma. Den løbende rengøring har vi selv udført 
sommeren igennem. 
 
 
Bygningsvedligeholdelse 
HOFOR har monteret trådløse sensorer på de fredede bygninger i 
forbindelse med byggeriet, derved sikrer man sig mod sætninger og 
skader på de gamle konstruktioner. 
 
Net-forbindelsen til Værket forsvandt, da en stor gravemaskine skulle til. 
Vi har skaffet os en trådløs forbindelse. 
 
 
Rundvisninger og besøg 
I 2020 har vi haft 4 åbent-hus-arrangementer på tirsdage kl. 19-21. 
April, maj og juni var corona-lukkede, men i august og september fik vi 
mulighed for at åbne igen. 
 
 
Totalt i 2020 et besøgstal på under 100. 
Det er mindre end 10 % af et normalt år. 
 
Ligesom 2019, hvor der blev markeret projekterings-milepæle for 
projektstaben på 50 mand, har HOFOR i forbindelse med byggeriet 
været meget aktive på Værket, det handler om: 
 
 Formøder til licitationen 
 Licitation 
 Kontraktunderskrrift 
 Projektoptimering 
 Workshops 
 Opstart møder 
 Arbejdsmiljø-kurser 
 Hygiejne-kurser 
 
Alt i alt ca. 400 mennesker på Værket i den forbindelse. 
  
 
Friske folk på Værket 



Ved sæson-opstart havde vi en aktiv søndag den 10. april, hvor vi 
fortsatte arbejdet med at indrette Museet, støve af, pudse, polere, og 
fjerne ukrudt. 
 
10 friske medlemmer mødte op til fælles morgenmad med rundstykker 
og blødkogte æg. 
Meget hyggeligt og så selvfølgelig med det gode formål, at Museet kom 
til at se lidt mere indbydende ud. 
 
8 friske medlemmer lukkede ned for vinteren den 30. oktober. 
 
Vintersamling C. 
 
 
Teknikgruppen 
Alt er ved det gamle. Der skiftes reservedele, renoveres og sættes i 
stand, og så mangler der jo altid lige det sidste. 
 
En gammel gårdpumpe er kommet på værkstedet, det er tanken at der 
skal skaffes reservedele, når vi igen kan komme til Sverige. 
 
VVD. C. 
 
Vi har en plan på lager. 
 
 
Veterantræf C. 
 
Ikke muligt at håndtere 300 mennesker på Vværket. 
2021 bliver lige så lukket som sidste år, nu er det bare de fysiske 
rammer, der ikke tillader det og giver plads til veteranbiler. 
 
 
 

PROJEKTER: 
 

Investeringer: 
 
Har fået 
Inspektion af trykbeholder udført med kamera, jfr. nye regler. 
 
Arbejder på 



Genoptryk af Jubilæumsbøger 
Stativ til udstilling af pumper 
Montering af smartboard i kontoret 
 
Hjemmeside og Facebook 
Der arbejdes ihærdigt med disse opgaver. Vi må erkende, at det er lidt 
op ad bakke, en frisk ung specialist søges, evt. to af dem. 
 
Arkiv 
Efter nedrivning af kontor/folkerum juni 2020 har vi modtaget en del 
materiale, bøger og kort mv. det er sorteret og gemt i kælderen. 
 
Udflugt/skovtur C. 
 
 
Hjertestarter 
Den vedligeholdes af os, en TVM-udgift. 
 
 
 
Fremtiden på Thorsbro - 30 april 2021 
 
Hvad sker der, hvor skal vi hen? 
Vi vil gerne informere om situationen på Thorsbro for tiden. 
 
Nyt Vandværk 
HOFOR bygger nyt vandværk til ca. kr. 500 millioner på Thorsbro. 
Sidste efterår blev den gamle mandskabsbygning revet ned, og der blev 
udgravet og flyttet ca. 50.000 ton jord. Betonarbejdet er nu igang, og 
der arbejdes på fuld kraft med støbning af kældergulv og kældervægge. 
Det er meget stort, og det går hurtigt, om 5 måneder står der en 
bygning, et nyt vandværk. 
 
”THORSBRO – Porten til byernes vand” 
I mange år har vi talt om Museets fremtid med bekymring. Hvordan får 
vi skaffet en fremtidssikret formidling og sikret bygningernes 
vedligeholdelse, hvem kan tage over, og hvordan kommer vi videre. Det 
har vi et godt bud på nu. 
 
Vores første kontakt med Lis Engquist er tilbage i november 2019. Lis 
har en baggrund som rådgivende ingeniør og hun søgte en passende 
location til en semesteropgave i forbindelse med hendes studie, 



overbygnings-uddannelse til Master i Arkitektonisk Kulturarv 
(NORDMAK).  
 
Lis Engquist kan se potentialet i de fredede bygninger på Thorsbro, hun 
kaster sig over opgaven og afleverer sin semesteropgave (xx) 
”Thorsbro Vandværk, Projektudviklingsmetode til en Holdbar 
Bæredygtig Projektbeskrivelse” den 16. december 2019. 
  
Lis afslutter sin semesteropgave med at konkludere følgende: 
”Thorsbro Vandværks fredede bygninger er unikke i Danmark. 
Bygningerne står, ligesom maskiner, værktøj og inventar, autentisk, og 
stedet bærer i sig en helt speciel social- og kulturhistorie. 
Hvor unikt er vandværket i Norden eller i Europa? Svaret på dette 
spørgsmål er interessant og bør undersøges nærmere, og ud fra et 
projektudviklingsperspektiv er det vigtig viden, som kan bringe nye 
muligheder.” 
 
Lang historie kort: 
 
Lis Engquist, fortsætter arbejdet og sammen med partnerne Grethe 
Pontoppidan, og Thomas Tramp Pedersen, fremlægges i juli 2020 en 
synopsis (xx) ”THORSBRO – Porten til byernes vand” Et pilotprojekt for 
dokumentation, fremadrettet bevaring og formidling af vandforsyningen 
fra Ishøj. 
 
Dette papir opridser kort ideen for det overordnede projekt Byernes 
Vand; Et projekt, som skal hjælpe HOFOR, de lokale kommuner samt 
andre myndigheder og private aktører med at bevare og formidle de 
mest relevante af de unikke bygninger og tekniske anlæg i 
hovedstadens vandforsyning som væsentlige kulturspor, der vidner om 
både hovedstadens moderne udvikling i sin helhed og om udviklingen i 
de enkelte kommuner. 
 
Vision ”Center for lokalhistorie” 
 
Mens Lis, Grethe og Thomas arbejder med førnævnte projekt, er 
Thorsbro Vandværks Museumsforening (TVM) og Thorslunde-Ishøj 
Lokalhistoriske Forening (LHF) i fællesskab fremkommet med en fælles 
vision. 
 



Det handler kort sagt om at bevare og omdanne den ”nye” 
maskinbygning, den fra 1985, til et Lokalhistorisk Center for Thorslunde, 
Ishøj & Tranegilde.  
 
Den nye maskinbygning er kvadratisk og ca. 282 m² i grundplan. 
Kælderen, hvor de el-drevne pumper er placeret, er lidt mindre, ca. 200 
m². I Lokalplan 1.84 (xx) står bygningen til nedrivning. 
 
Vores projekt ”Center for lokalhistorie” blev drøftet med Borgmesteren 
og fremlagt for Teknik- og Miljødirektøren (xx). 
Ideer og visioner blev formuleret af TVM og LHF i fællesskab forud for 
møde med Kultur- og Fritidsudvalget den 8. januar 2020 (xx). 
  
”THORSBRO – Porten til byernes vand” 
 
Tilbage til projektet ”THORSBRO – Porten til byernes vand” 
Den 8. juli 2020 fremlægges førnævnte synopsis for Borgmesteren og 
Udvalgsformanden. Mødet afholdes på Thorsbro. Lis, Grethe og 
Thomas fremlægger projektet meget overbevisende, og vi får et 
foreløbigt tilsagn fra Borgmesteren. 
 
Sagen behandles politisk og budgettet bliver vedtaget. Nu kan vi 
komme i gang. Den 1. december 2020 udarbejdes et kommissorium for 
det forestående arbejde. (xx) 
10. januar 2021 blev der vedtaget en struktur med Styregruppe og 
Arbejdsgruppe. 
15. marts 2021 blev alle involverede præsenteret ved et kickoff-møde. 
 
Det var så den korte historie, dokumenter i sagen er lagt ud på 
foreningens hjemmeside og her i denne skrivelse markeret med (xx) 
 
Har du lidt tid tilovers, gå da ind på www.thorsbrovand.dk og læs om 
projektet, gå videre og mød Lis, Grethe og Thomas på deres respektive 
hjemmesider. God fornøjelse. 
 
Jeg vil runde af med at udtrykke stor begejstring over, at Ishøj 
Kommune igen har afsat midler i budgettet til at sikre fremtiden på 
Thorsbro. Det er glædeligt, at man fra kommunalt hold også ser 
perspektiver i projektet, og vi i Museumsforeningen glæder os over det 
gode samarbejde, vi har haft med både Kultur- og Fritidsudvalget og 
Center for Kultur og Fritid i denne sag. 
 



FORMANDEN TAKKER! 
 

Til sidst vil jeg sige tak til alle, som gav en hånd med. 
 
Tak til bestyrelsen for et engageret og fornøjeligt samarbejde. 
 
Også en tak til suppleanter og revisorer. 
Tak til dirigenten. 
 
Og sidst men ikke mindst en tak til min søde hustru, som sætter 
kommaerne, og alt det andet. 
 


