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                                             Generalforsamling 2018 
 

                  Bestyrelsens beretning for 2017 
 

Karlebo Lokalhistoriske Forening 

                                                          

               Bestyrelsesarbejdet 
Bestyrelsen har i 2017 afholdt 10 bestyrelsesmøder. Derudover har formanden udsendt nogle  
orienteringer til bestyrelsen for at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne er velinformerede om de ting, der 
sker mellem møderne. Det er især på museumsområdet, dette er relevant.  
 

Den 23. januar afholdtes årets første bestyrelsesmøde. Som sædvanlig var det et kombineret 
bestyrelsesmøde- og seminar. Formålet var at gøre status og søge at gå lidt mere i dybden med 
arbejdet i foreningen og på museet. 
 

Her vil jeg gerne fremkomme med en virkelig dybfølt tak til alle jer i bestyrelsen for det aldeles 
fremragende samarbejde, vi har. Der ydes et virkelig stort og ganske omfangsrigt arbejde af alle i 
bestyrelsen. Og når jeg siger ”bestyrelsen”, er det her vigtigt at nævne, at vore to suppleanter også er 
med i arbejdet i fuldt omfang, både ved bestyrelsesmøderne, men så sandelig også og ikke mindst 
imellem møderne.  
 

Man skal nemlig huske på, at foreningen også er en museumsforening, der har den vigtige opgave at 
drive Fredensborg Kommunes officielle kulturhistoriske museum. Dette kræver faktisk langt mere 
arbejde, end de fleste er klar over. Så her er der rigeligt brug for alle kræfter. 
 
En af dem, der gennem hele 10 år har gjort en stor og trofast indsats i bestyrelsen, er dig Jens 
Andersen. Du har simpelthen blot været indbegrebet af foreningens sekretær. Men som det fremgår af 
dagsordenen, så stiller Jens ikke op til genvalg denne gang. Det er vi kede af, men vi forstår din også 
din bevæggrund for at træde ud. Nemlig den, at du er blevet formand for De danske Handicap-
organisationers Lokalafdeling, ligesom du også er medlem af kommenens handicapråd. Så nu rækker 
kræfterne ikke også til sekretærjobbet. Men heldigvis har du meddelt os, at du fortsat vil være til 
rådighed for at varetage nogle af museets kustodevagter i weekenden. Det er vi rigtig glade for. 
 

Vort samarbejde startede i den daværende Karlebo Kommunes handicapråd, hvor jeg som formand 
for Teknisk Udvalg jævnligt holdt møder med rådet. Da jeg så opfordrede dig til at træde ind i 
bestyrelsen, for at blive sekretær, sagde du straks ja. Det har vi alle i bestyrelsen været virkelig glade 
for. Sekretærposten er hos os en betydningsfuld, men også en ganske arbejdskrævende post, ikke 
mindst, fordi vi har så mange medlemmer. Du har med dit gode humør været et meget positivt indslag 
i bestyrelsen. Frem for alt har du været flittig og arbejdsom. Og du er meget ansvarsbevidst, så vi har 
altid kunnet stole på din solide indsats. På hele bestyrelsens vegne sig jeg dig hermed en kæmpestor 
tak. (gavekort overrækkes). 
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                     Foredrag. 
23. februar fortalte fhv. leder af Hørsholm Egns Museum, Lisbet Hein, om hvordan kongemagten efter 
reformationen satte sig tungt på Nordsjælland, hvor det meste af jorden var krongods i de næste 250 
år.  
 

30. marts uddybede bibliotekar Kirsten Norn sin artikel om inspektør Johan Frederik Johansen i 
”Rytterskolen” nr.3, 2016. Han havde været leder af Fattigforsørgelses- og Arbejdsanstalten 
Brønsholmsdal. Denne aften var kun for medlemmer, da vi også afholdt generalforsamling. 
 

27. april holdt museumsinspektør Jakob Schlein Andersen, Museum Nordsjælland, traditionen tro det  
årlige foredrag om arkæologi. Emnet var de arkæologiske udgravninger i Fredensborg Slotshave. 
 
28. september fortalte historikeren Niels Storgaard Simonsen om Karlebo Kommunes nyere historie. 
Han beskrev udviklingen fra 1960-erne frem til 1990-erne.  
 
 

26. oktober havde vi besøg af formanden for Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening, Bent 
Skov Larsen, der tog os med på en tur langs Strandvejen. Fra Helsingør til Mikkelborg, hvor han fortalte 
om de historiske seværdigheder, der er at se undervejs. 
 
30. november sluttede vi rækken af foredrag med, at historikeren Niels Storgaard Simonsen fortalte 
om brandvæsenets historie i Fredensborg Kommune. Det skete med baggrund i den årlige særudstilling 
på Fredensborg Lokalhistoriske Museum om samme emne.  
 

                  Byvandringer  
18. maj afholdt foreningen med historikeren Niels Storgaard en byvandring gennem det gamle Niverød 
til den nye bebyggelse på begge sider af Nivåvej. Trådene blev trukket næsten 1000 år tilbage i tiden. 
 
17. august afholdt foreningen endnu en byvandring, også denne gang med historikeren Niels 
Storgaard Simonsen, som tog deltagerne med på en tur både i det gamle og i det nye Kokkedal.  
 

                                                  Den årlige historiske cykeltur 
25. juni gennemførte vi, traditionen tro, den årlige cykeltur i samarbejde med den lokale afdeling af 
Dansk Cyklistforbund. Historikeren Niels Storgaard Simonsen var guide under turen, der gik fra Nivå 
Havn til Mikkelborg. 
.  

   Mindehøjtidelighed for vore faldne soldater 
5. september afholdt vi for fjerde gang en mindehøjtidelighed for vore faldne soldater fra Karlebo Sogn. 
Den smukke højtidelighed gennemførtes i et nært samarbejde med Karlebo Menighedsråd og 
sognepræst Kirsten Johansen. Det var Henrik Teileskov fra vores forening, der holdt mindetalen på 
foreningens vegne, mens formanden læste navnene på de faldne op. 

 
        Medlemsbladet ”Rytterskolen” 

Medlemsbladet har været udgivet 4 gange i 2017 som forårs-, sommer-, efterårs- og vinterudgaver. 
Redaktøren, Flemming Jappsen, har i samarbejde med et af vore æresmedlemmer, Jens Erik 
Christiansen, også i 2017 lavet et virkelig flot og informativt medlemsbladet. 
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                                            Hjemmesiderne 
Bjørn Sandberg afløste i foråret John Stæhr Andersen som webmaster. Vi siger tak til John Stæhr for 
hans indsats, og fordi han tilbød at løse opgaven med ganske kort varsel i 2016. Også en stor tak for 
de fine billeder han tog, som vi kunne anvende på vores hjemmeside ved omtalen af udstillingen om 
brandvæsenets historie. 
 
Vi byder Bjørn velkommen til arbejdet, som han i øvrigt allerede for længst har kastet sig over for fuld 
kraft og endda lavet to nye hjemmesider, der fungerer fint.  
 

       Medlemstallet 
Foreningen havde den 31. december 680 medlemmer. Så vi nåede altså ikke de 700 medlemmer i 
2017. Der kommer ganske vist hele tiden nye medlemmer, men vi har også afgang i form af dødsfald 
og fraflytninger fra området. Enkelte melder sig ud også ud, fordi de pga. alder ikke føler, at de magter 
at deltage i vore arrangementer. Selv om vort medlemstal altså er stagnerende er vi alligevel godt 
tilfredse. For vi er faktisk fortsat en af Danmarks største lokalhistoriske foreninger.  

 
                                             Kulturprisen 2017 
Sidst, men ikke mindst, bør naturligvis nævnes, at foreningen fik en virkelig stor anerkendelse i året, 
der gik. Den 31. oktober fik vi på Karlebo Kro overrakt Fredensborg Kommunes Kulturpris 2017. At vi 
måtte dele den med vores søsterforening i nord gjorde bestemt ingen skår i glæden. Det var 
foreningens næstformand, Anna-Sophie Dalgaard, der på foreningens vegne modtog prisen af 
formanden for Kulturudvalget Ulla Hardy-Hansen. 
 
Vi betragter tildelingen af kulturprisen som et dejligt skulderklap og en anerkendelse af det store 
arbejde, som en lang række af vore medlemmer udfører i foreningen. Ikke mindst og især i forbindelse 
med driften af Fredensborg Lokalhistoriske Museum. Netop her deltager en endog meget stor kreds af 
medlemmerne i arbejdet med drive museet på et professionelt niveau.                                                     
 

Fredensborg Lokalhistoriske Museum 

 

                                      Faste udstillinger 
 
Museet har 5 faste udstillinger på museet i Avderød: 
Landbohistorisk Udstilling på 1. sal 
Udstillingen ”Den historiske Skolestue”, hvor vi også afvikler en del af skolebesøgene 
Udstillingen om Donse Krudtværk og Nivå Galejhavn,  
Udstillingen med kunstfliser fra Humlebæk og Nivå Flisefabrikker  
Udstillingen i Vognporten og i Museumshaven 
 

En ekstern fast udstilling på Fredensborg Store Kro, benævnt ”Fredensborg Slotsmuseum”: 
Udstillingen om Fredensborg Slot og Slotshaves historie  
 

 

               Den årlige særudstilling  
Temaet var i 2017 ”Brandvæsenets historie i Fredensborg Kommune”. Hvilket vil sige i de to gamle 
kommuner, Fredensborg-Humlebæk/Asminderød-Grønholt samt Karlebo.  
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Vi syntes, at udstillingen var ved at være relevant, da vi i museumshaven havde fået doneret en brandbil 
fra Asminderød-Grønholt Kommune. Og i vognporten stod den 130 år gamle brandsprøjte fra 
Fredensborg Slot. Da vi så fra brandstationen i Fredensborg fik en stor donation af genstande, fotos 
og dokumenter, var det helt oplagt, at nu skulle vi lave en særudstilling om brandvæsenet. Vi lånte 
også en del genstande fra andre institutioner og personer, hvilket betød, at vi efter vores egen 
opfattelse fik lavet en ganske spændende og interessant udstilling. I hvert fald steg besøgstallet med 
15% i forhold til året før. - Vi har i 2017 haft knap 1600 besøgende. 
 

 

      Besøg og rundvisninger 
I forbindelse med den kommunale valgkamp i 2017 inviterede vi de politiske partiers byrådsmedlemmer 
og kandidater til at besøge museet. Vi ønskede at vise dem det arbejde, der udføres på museet samt 
hvad vi bruger de bevilgede penge til.  
 
Byrådet viser i dag stor forståelse for museet. Men vi syntes, det kunne være en god ide, at de også 
besøgte museet, så de nuværende og kommende ”byrødder” ved selvsyn kunne konstatere, hvor 
vigtigt, det er, at vi bevarer vores kulturarv. En positiv holdning til museet hos byrådets medlemmer er 
særdeles vigtig, da det nu engang er dem, der med deres bevillinger er afgørende for museets 
eksistens. 
 
For år tilbage lagde vi rum til De Radikales grundlovsmøde med Margrethe Vestager som taler. I 2017 
var det så Liberal Alliance, der ønskede at bruge vore faciliteter. Som et offentligt ejet og støttet 
museum kan vi naturligvis ikke have noget mod dette.  Da det denne gang var selveste kulturminister 
Mette Bock, der var taleren, blev det til et spændende besøg. Bl.a., fordi jeg fik mulighed for at vise 
ministeren rundt på museet før mødet. Det er jo hendes ressortområde, og hun udviste stor interesse 
for museet og ikke mindst for vores frivillige indsats. 
 
Derudover har vi i årets løb haft adskillige mindre grupper, der ønskede en rundvisning på museet, 
hvilket vi altid siger ja til. Også uden at forlange betaling herfor. 
 
 

                         Julemarkedet 
I weekenden, lørdag den 2. og søndag den 3. december, afholdt vi museets årlige julemarked. Som 
sædvanlig var der aktiviteter for både voksne og børn. Julemarkedet var ikke helt så velbesøgt som i 
2016, men der kom dog næsten 300 besøgende. Det er vi godt tilfredse med.  
 
Det er efterhånden blevet en fast tradition med dette julemarked, som jeg er ret sikker på, vil kunne 
leve videre i de kommende år. Dette marked er helt unikt, fordi det faktisk er kunsthåndværk, som 
stadeholderne selv har frembragt. Og derfor ikke kan købes andre steder. Her må jeg takke Anna-
Sophie Dalgaard, vores næstformand, for et virkelig glimrende arbejde som tovholder på julemarkedet. 
  

                       Skoletjenesten 
De fleste børn, vi har haft, var fra Karlebo Udeskole. Denne omfatter ikke blot selve Karlebo Skole, 
men også Fredensborg Skole, d.v.s. den nye Vilhelmsro Skole i Fredensborg. Men også en række 
andre skoler fra Fredensborg og andre kommuner besøger os.Der er tale om et fast aftalt samarbejde, 
som vi er meget glade for. Vi er også glade for, at der er specialskoler, som har vist os tillid ved at 
komme med deres børn, der stiller helt særlige krav. Disse besøg har ligeledes været meget vellykkede.  
 
Generelt får vi megen ros for vores skoletjeneste, hvor især Birgitte Larsen har ydet en stor og dygtig 
indsats.   Men har vi i bestyrelsen fået et medlem, nemlig Henrik Teileskov, der også er uddannet som 
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lærer. Han yder nu ligeledes en meget dygtig og væsentlig indsats. Jeg bør også her nævne et af vore 
mangeårige medlemmer, Merete Bjerngaard, ligeledes uddannet lærer, som altid er prat til at varetage 
undervisningen, hvis dette skulle være nødvendigt. Tak for det. 
 

                                                      Informationsskærmen 
I rummet med særudstillingen hænger en skærm, hvorpå man selv kan vælge at se nogle af 
kommunens mange historiske seværdigheder eller museets mange genstande, hvoraf de fleste, som 
på alle andre museer, er i magasin.  
 
Her bør Peter Aarby især have stor ros for at have opsøgt, fotograferet og beskrevet en lang række af 
kommunens historiske seværdigheder. Der er tale om seværdigheder i både den nordlige del af 
kommunen såvel som i den sydlige. I dag har Peter nået det imponerende antal på mere en 120 
seværdigheder. 
 

    Kustoderne 
Museet har fra 1. marts til 31. oktober haft åbent hver dag kl. 13-16, undtagen mandage. Dette kunne 
kun ske ved hjælp af vore faste, frivillige kustoder. Hver enkelt af dem påtager sig dermed frivilligt at 
passe museet 40 dage i gennemsnit i løbet af sæsonen.  
 

Dette er virkelig en overordentlig flot indsats, der her ydes, og som vi i bestyrelsen er utrolig glade for. 
Og også lidt stolte herover, idet vi dermed har åbent dagligt ligeså meget, eller  endog i flere timer årligt 
end adskillige andre museer i Nordsjælland, der har fastansat og lønnet personale. Kustoderne 
fortjener en kæmpestor tak herfor. Lad os give dem en stor hånd. 
 
Men midt i glæden over kustodernes flotte indsats, må jeg så også fortælle jer, at en af vore trofaste 
kustoder, Per Scherling, har måttet meddele os, at han af helbredsmæssige grunde ikke længere kan 
varetage jobbet som kustode om fredagen. - Som alle de andre kustoder har du gjort en uundværlig 
indsats og vi er kede af, at du må sige stop.  Men vi forstår naturligvis så udmærket, at det er nødvendigt 
for dig. Hermed siger jeg dig tusind tak for din indsats. (vin overrækkes). 
 

 

                 Tak til vore frivillige hjælpere og samarbejdspartnere 

 
Det er overordentlig glædeligt, at såvel foreningen som museet generelt møder så stor en velvilje og 
opbakning. Det sker ikke blot blandt vore medlemmer, men også blandt mange andre historisk 
interesserede borgere. Og nu også helt klart fra politikerne.  
 
Derfor har vi ganske mange at sige tak til. Det er altid risikabelt at begynde at takke bestemte personer, 
virksomheder eller institutioner, for så ender det næsten altid med, at der er nogle, der føler sig 
forbigåede.  
 
Men der er dog enkelte, som jeg synes, jeg må nævne. Først en særlig tak til dig, Knud Jørgensen, 
vores helt uundværlige ”hussnedker”. Altid udviser du en meget stor beredvillighed og hjælpsomhed. 
Din indsats på museet kunne vi slet ikke være foruden. 
 

Hvad angår udstillingen af kunstfliser er vi også her meget taknemmelige for, at Jørgen Berthelsen, 
formand for Teglværksmuseet Ringovnens bestyrelse, fortsat sørger for at tage hånd om denne unikke 
udstilling. Disse kunstfliser udgør en vigtig del af vores lokale kulturarv. Jørgen, om jeg så må sige, 
pusler hele tiden om samlingen. Således vil I ved jeres næste besøg på museet kunne opleve endnu 
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flere af disse smukke og kunstnerisk værdifulde fliser. Jørgen har nemlig udvidet samlingen med nogle 
smukke fliser af Asger Theisen. 
 

Derudover skal der lyde en stor og varm tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget, og 
fortsat bidrager, til at løfte foreningens og museets mange opgaver. - Tak for ordet. 

                  
22. marts 2018 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Niels Storgaard Simonsen 
Formand 
 
. 
 
              

  
 
 
 
 

 

 

 

 


