Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske Forening
Generalforsamlingen 2015 – Formandens beretning
Årets gang i foreningen og bestyrelse
Foreningens møder og andre aktiviteter:

Igen en beretning om løst og fast i foreningen!
Efter generalforsamlingen i 2014 fortalte Niels - Jørgen og jeg om ”Sømænd på tro og love”, om Slettepoge til søs I Marts måned fortalte Finn Nielsen fra Helsingborg om ”Fredensborg – byen omkring et slot”
Finn Nielsen er ivrig postkortsamler og fortalte ud fra sin postkortsamling, det blev suppleret af en anden
postkortsamler Per Christiansen fra Hillerød. I april måned havde vi besøg af filmmanden Ole Michelsen
”Bogart”, han fortalte om feriedage i begyndelsen af 50’erne i familiens sommerhus på Jakobsmindevej i
Humlebæk og ikke mindst besøgene hos onklen kunstmaleren Børge Bokkenheuser, han havde også i
foreningens årsskrift skrevet om besøgene hos Børge Bokkenheuser. I forbindelse med foredraget havde
vi en udstilling af malerier af Bokkenheuser, desværre i for kort tid, det er et problem for vores forening og
andre foreninger, at salen er optaget af kunstforeningens udstillinger, og ikke mindst, at de har ret til at
besætte salen fuldstændig 4 uger om året. I maj havde vi et eftermiddagsforedrag om ”Humlebæk Keramik” ved Alice og Niels-Jørgen, der samler på Humlebæk keramik, også i den forbindelse var der en
udstilling i montre ude på gangen. Året sluttede med en vandring i Dronningens Kovang med anlægsgartner Claus Øblom som guide, hvor der blandt andet blev fortalt om produktionskollektivet Freco! I
efteråret fortsatte vi i Fredensborg. Foreningen deltog med en bod i Byens dag i Fredensborg de. 13. september, et rigtigt godt arrangement, tilsvarende var der også samme dag Byens dag i Humlebæk, ærgerligt at de to dage falder sammen. Samme dag havde foreningen en sejltur på nordlige del af Esrum
sø med Niels Richter Friis som guide og kaffe i Fændrikhus, dog var det meget beklageligt at for mange
under sejlturen ingen mulighed havde for at høre.
Vi fortsatte i oktober måned med to foredrag, dels i Humlebæk ”Fra hjulplov til den grå Ferguson” ved
lokalhistoriker fra Espergærde Kresten Tommerup, og jeg var i Lindehuset med et foredrag om skoler i
kommunen egentlig annonceret som ”Rytterskoler i kommunen”, men det blev skoler i al almindelighed.
November bød på foredrag Susan Daouds ”Vejen væk fra Baalbeck” om sin og familiens dramatiske liv
fra opvækst som statsløs palæstinenser i en flygtningelejr i Libanon til byrådsmedlem i Fredensborg byråd
i sidste periode repræsenterende SF. Hun har skrevet bogen ”Vejen væk fra Baalbeck”. Jeg holdt et foredrag en eftermiddag om Helsingørs Historie, det er måske lidt at ”gå over åen efter vand”, men jeg
synes byen har en så spændende historie med Øresundstoldtiden, så det er værd at beskæftige sig
med, og det var da også et foredrag der trak mange tilhørere. Det følges op med en byvandring i Helsingør til foråret, men da de der deltog i foredraget fik mulighed for at melde sig på dagen er der 22 tilmeldte, og der er ikke plads til flere. Endnu et foredrag i november måned ”Teglværker i Fredensborg
kommune” af Jørgen Bertelsen, der har skrevet bogen i serien Danmarks Teglværker om teglværker i
Hørsholm og Fredensborg kommune, bogen var årsgave til foreningens medlemmer. Endelig var der i
januar 2015 foredrag ”Lønholt og malerfamilien Gissel”.
Den 27. september havde vi en bustur rundt i kommunen sammen med naboforeningen i Karlebo, en
bustur der er for alle kommunens borgere, der var tilmeldt 54, de der kunne være i bussen, men det er
rigtig ærgerligt at op mod 10 udebliver uden at melde afbud, og vi samtidig havde venteliste. I februar
måned prøver vi to nye ting, vi opretter et kursus ”Livshistorie – et skriveværksted”, kurset går over seks
mandage og arrangeres sammen med Humlebæk bibliotek. Et andet et aftenarrangement på arkivet
”Kend dit Hus”, med arkivar Lise Schifter, der er flere, der har spurgt om historien bag deres hus, og det
bliver der mulighed for at høre om den aften.
Igen et rigtig godt år med god tilslutning til foredragene og andre arrangementer.
Årsskrifter, hjemmeside og Facebook
Årsskrift 2014 var som omtalt bogen om teglværker, som jeg håber alle har modtaget, den er blevet rigtig godt modtaget mange medlemmer har givet udtryk for.
Så er der kommet noget nyt, I har forhåbentlig modtaget 3 numre af medlemsbladet BROEN, hvor vi hovedsaglige vil præsentere mindre artikler,
Det vil udkomme to gange om året og også indeholde vores program for det pågældende halvår, jeg
vil opfordre meget til, at medlemmer kommer med små artikler til bladet. Hjemmesiden er nu blevet renoveret, gå ind og kig på den, den er rigtig god. Så vil jeg også opfordre til at man går ind på hjemmesiden og ser, hvad vi har af ældre årsskrifter til salg, mangler man en gave til en, der er lokalhistorisk interesseret, så er her en mulighed. Endelig er det også værd at nævne, at foreningen har en meget besøgt
Facebookside.
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Hvis I ikke har været på besøg på arkivet, kan jeg varmt anbefale det, både hvis man søger oplysning
om et lokalhistorisk emne eller søger slægtninge her fra egnen. De er utrolig hjælpsomme, og der er virkelig meget at finde.

Højsager Mølle:

Havde det været for nogle år siden ville der på dette sted i beretningen komme en orientering om Højsager mølle, da møllegruppen hørte under Lokalhistorisk forening. I dag er det en selvstændig forening
for de to møller Karlebo og Højsager ”Fredensborg møllelaug” med Niels Erik Bølling som formand. Højsager mølle. Ved sidste renovering viste sig at møllen havde store rådskader i den bærende konstruktion,
den står nu på andet år adskilt, og der er ikke fra kommunens side afsat de penge, der skal til for at få
den færdig renoveret, det er meget beklageligt, at kommunen lader et fredet kulturminde i den grad
forfalde, og man kan have sin tvivl om den nogensinde bliver renoveret. Det samtidig med, at der er
mange millioner til at bygge endnu en hal i kommunen. ”Fredensborg Møllelaug har søgt fondsmidler
såvel ved Realdanias projekt ”Underværker.dk” som ved ”Nordea Danmark Fonden”, så en restaurering
af – i første omgang fundamentet – kan iværksættes, og dermed vise omgivelserne at der sker noget.
Møllelauget forventer stadig, at kommunen påtager sig ansvaret for vedligeholdelse af deres fredede
bygning, og at der politisk afsættes midler i 2016 til genrejsning af møllen.”

Afslutning

Det var så beretning for året 2014, der skal afslutningsvis lyde en tak til der støtter os, medlemmerne med
deres kontingent, vi har pr dato 383 hustande som medlemmer. Der har været givet grundtilskud fra
kommunen. Fredensborg kommunes Kultur- og Turistudvalg har støttet kommunerundtur. Foreningen siger
tak for den støtte. Slut tak til bestyrelse for godt samarbejde.

Arbejdsplan 2015

Vi er ikke gået i gang med at tilrettelægge næste sæsons program endnu, men det sker i marts måned,
medlemmer er meget velkomne til at komme med forslag, når vi begynder på årets tilrettelæggelse,
synes vi hvert år, at det er svært at få et arrangement, men det lykkes hvert halvår, at få et program lavet. I april måned vil I modtage årets boggave to bøger om ”Kunst og kunstnere i Fredensborg” fra Niels
Richter Friis forlag, bogens forfatter kunsthistoriker Ole Nørlyng, kommer her i huset tirsdag den 21. april og
fortæller om sit arbejde med bogen, vi håber at rigtig mange vil møde op den aften og få bøgerne og
høre Ole Nørlyng fortælle om at skrive en bog om en egn han slet ikke kendte..
I maj måned vil jeg holde to foredrag om besættelsestiden i Asminderød – Grønholt kommune, det bliver
tirsdag d. 5. maj kl. 14 i Humlebæk og tirsdag d. 12. maj kl. 13 i Lindehuset.
I samme forbindelse vil der udkomme en Erindringssamling om besættelsestiden i Asminderød – Grønholt
kommune, den vil forhåbentlig udkomme den 5. maj! Det er dels erindringer, der har været i forenings
årsskrifter gennem tiden, men også helt nye erindringer, der ikke før har været bragt.
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