Fredensborg–Humlebæk lokalhistoriske Forening
Generalforsamlingen 2017 – Formandens beretning
Årets gang i foreningen og bestyrelse:
Foreningens møder og andre aktiviteter:
Det kan ikke undgås, at en beretning bliver skåret over ”samme Læst” når jeg efterhånden har holdt den
så mange gange.
Vores medlemstal i foreningen ligger rigtig stabilt med en afgang og tilgang, der stort set går op. Vi
havde ved årsskiftet 414 medlemmer, årsskiftet til 2016 var medlemstallet 408, og når jeg så fortæller, at
vi fik 36 nye medlemmer i 2016, så det blev til en mindre fremgang i medlemstal på 6 medlemmer. På
nuværende har vi i 2017 fået 10 nye medlemmer.
Jeg vil gennemgå året 2016 og fortælle om møder og andre aktiviteter i foreningens regi. Sidste år blev
generalforsamlingen holdt på Humlebæk bibliotek: Efter generalforsamlingen fortalte byrådsmedlem Ulla
Hardy Hansen om kommunens kulturpolitik. Årets arrangementer har været lidt anderledes en vi plejer,
der har ikke umiddelbart været lokalhistorie i dem alle, men vi skal jo også en gang imellem bevæge os
lidt udenfor det lokale. Marts måneds foredrag var dog rigtig lokalt, da havde vi Bo Bjørnvig, lokal
journalist og anmelder ved Weekendavisen fortalte om folk og fæ i Sletten, Dageløkke og Humlebæk i
1950.erne. Et rigtigt godt foredrag med rigtig mange tilhørere. Det er efterhånden tradition for at vi holder
2 foredrag eftermiddage, da mange af vore medlemmer ikke holder af at gå ud om aftenen. Foredragene i
Fredensborg afholdes sammen med Lindehuset og i Lindehuset. I foråret fortalte jeg der om Krogerup
gods fra 1956 til 1946. Eftermiddags foredraget i Humlebæk blev en vandring i Lave skov, hvor NielsJørgen Pedersen fortalte løst og fast om skovens historie, Daugløkke bøndernes og Sletten fiskernes skov.
Inden havde vi også haft et foredrag på Fredensborg vandrerhjem, her var emnet: ”Sommerhus, skole og
vandrerhjem.
Så holdt foreningen sommerferie, men tog fat igen i september hvor vi var på Humlegården stedets
forstander Pernille Folkmann fortalte om Humlegården i dag, hvor det er et socialpædagogisk botilbud for
mennesker der har haft et længerevarende alkoholmisbrug, og Peter Heiberg fulgte op med at berette om
stedets snart 100-årige historie. Foredraget i Lindehuset var om Landsbyen Langstrup, og det gentog jeg i
Humlebæk i november måned. I oktober havde vi en eftermiddag på Hegnsholt, hvor Niels Fennet
fortalte og viste rundt på stedet, spændende, der var begrænsning på antal deltagere, og jeg vil tro vi godt
kunne gentage dette arrangement I november var også foredrag om Storm P. på Nivågårds malerisamling,
absolut ikke lokalt, men rigtig spændende. Det kan man heller ikke sige foredraget i januar måned, hvor
vi hørte om tyveriet af guldhornene, og endelig holdt jeg eftermiddagsforedrag forleden om Landliggere i
Humlebæk.
Jeg vil slutte denne del af beretningen med at opfordre medlemmerne til at komme med ønsker til
foredrag eller ture, måske der er medlemmer, der selv vil arrangere et foredrag eller en tur i området, de
skal være velkomne.
Årsskrifter, hjemmeside og medlemsbladet BROEN
Så vil jeg sige lidt om vores ÅRSSKRIFT og medlemsbladet BROEN. Årsskriftet om landsbyen
Langstrup var lidt anderledes end sædvanlige årsskrifter, jeg synes der er al mulig grund til at takke de
der skrev artikler til dette årsskrift om området, landskabets udformning, arkæologi, Langstrup moses
flora og fauna, Folk og fæ i Langstrup og endelig kort over området. Heftet blev trykt i 700 eksemplarer,
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hvoraf omkring 450 går til medlemmer med videre, men da heftet stort set er udsolgt i dag, tyder det på
interesse. Også vores hefte om Erindringer fra besættelsen er stort set udsolgt, det var ikke et årsskrift,
men en udgivelse i anledning af 70 året for Danmarks befrielse, hvor vi i den anledning samlede artikler
fra tidligere årsskrifter, man også nye kom til. Foreningen er glad for at så mange interesserer sig for vore
publikationer, så mange er helt udsolgt.
Disse årsskrifter og andre publikationer kunne vi ikke udgive uden støtte fra fonde, jeg vil i den
forbindelse takke Fredensborg kommunes kulturudvalg for, at de støtter vore årsskrifter, og andre tiltag vi
søger om støtte til. I den forbindelse vil jeg også nævne Velux fonden, der to gange har ydet os værdifuld
støtte.
Medlemsbladet BROEN udkommer som bekendt to gange om året og indeholder vore program for
halvåret, også her vil jeg takke, de der leverer artikler til bladet, også en tak til bladets redaktør Peter
Heiberg.
Så har vi en hjemmeside, jeg skal ikke sige så meget om det, men også her er det Peter Heiberg, der laver
arbejdet med opdatering m. v. Her kan man altid finde en oversigt over vore arrangementer, og der vil
altid være nye historier på den.
Fredensborg arkiverne:
Vi har et rigtigt godt samarbejde med arkivar Lise Schifter i Fredensborg arkiverne, her er der virkelig
hjælp at hente, hvis man søger et emne eller et billede. Arkivet har et fantastisk billedmateriale, som hen
af vejen bliver digitaliseret, så man kan se det på nettet, og ud fra det bestille de numre man skal bruge.
det samme gælder manuskripter, de kan dog ikke ses i deres udformning, men man kan se en oversigt
over, hvad de indeholder.
Arbejdsplan 2017
Vi er så i gang med 2017, som vi selvfølgelig håber, bliver et godt år for foreningen, som de tidligere.
Der er endnu et par arrangementer i foråret, jeg holder foredrag i Lindehuset om Humlebæk havn. der er
foredrag om Frederik d. 7.nes mor Charlotte Frederikke, en ikke helt almindelig dame, 24. april skal vi
høre om årstid og fasaner i haven (slotshaven) og endelig den 6. juni er der udflugt til Egelund slot, her er
tilmelding og begrænset deltagerantal.
Efterårets foredrag og andre arrangementer tager vi fat på ved bestyrelsesmøde i marts måned, Årsskriftet
til vore medlemmer bliver i år om Nord- og kystbanen i Fredensborg kommune. Vi forventer årsskriftet
uddelt i juni måned, sammen med næste nummer af medlemsbladet.

Afslutning
Det var så beretning for året 2016 og lidt af 2017, der skal afslutningsvis lyde en tak til medlemmerne,
der støtter os med deres kontingent og ved deres fremmøde og også rosende bemærkninger om
foreningens virke. Kontingentet er i 2017 sat op med 10 kr. til 170 kr., det håber vi ikke afskrækker
nogen. Der har været givet grundtilskud fra kommunen, tak for det. Ikke mindst bestyrelsen vil jeg takke
for godt samarbejde, og for at I altid stiller op, kommer med ideer til emner, der kan tages op og i det hele
taget yder en indsats.
Jeg vil i den forbindelse nævne uddeling af medlemsbladet, hvis det skulle sendes til alle medlemmer,
ville det være en portoudgift på omkring 3000 kr., for ikke at tale om udsendelse af årsskrift, der alt
afhængig af vægt ville koste 32 eller 50 kr. pr stk. Både medlemsblad og årsskrift uddeles af bestyrelsen
og medlemmer, der meldt sig som uddelere. Vi kan nøjes med at sende ca. 40 nøjes med at sende ca. 40,
for vi tager ikke til Langeland eller Bornholm for at aflevere at årsskrift, det fortæller lidt om foreningens
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område.
Det var så årets beretning, men jeg tager gerne imod kommentarer fra forsamlingen.
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