Generalforsamling 2019
Bestyrelsens beretning for 2018
Karlebo Lokalhistoriske Forening

Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen har i 2018 afholdt 10 bestyrelsesmøder. Derudover har formanden udsendt nogle få
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.
Her vil jeg gerne igen i år komme med en virkelig stor tak til alle jer i bestyrelsen for det fremragende
og gnidningsfrie samarbejde, vi har haft. Der ydes et godt, stort og ganske omfangsrigt arbejde af alle
i bestyrelsen. Og når jeg siger ”bestyrelsen”, er det her vigtigt at nævne, at vore to suppleanter
naturligvis også er med i arbejdet i fuldt omfang, både ved bestyrelsesmøderne, men så sandelig også
ikke mindst imellem møderne.
Man skal nemlig huske på, at foreningen også er en museumsforening, der har den vigtige opgave at
drive Fredensborg Museum, kommunens 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 trak sig fra bestyrelsen på sidste års generalforsamling, var Jens Andersen, der gennem
10 år havde ydet et godt og solidt arbejde som sekretær. Det siger vi ham en virkelig stor tak for. Jens
var blevet formand for De danske Handicaporganisationers Lokalafdeling, og kunne derfor forståeligt
nok ikke klare begge dele. Men Jens er skam fortsat aktiv som kustode på museet, endda flere gange
om måneden. Meget flot.

Foredrag
Der har som sædvanlig været afholdt 6 foredrag her i Egedal Kirkes foredragssal. Alle har været
velbesøgte og hver gang med et deltagerantal på mellem 50 og 70.
22. februar fortalte arkæolog, mag.art. Louise Lund Johansen, Museum Nordsjælland, om
udgravninger i en mose ved Asminderød. Her havde man fundet nogle usædvanligt velbevarede
trægenstande fra jernalderen.
22. marts afholdt vi generalforsamling. Det sædvanlige efterfølgende foredrag holdtes af vort
bestyrelsesmedlem, cand.polit. Peter Aarby. Emnet var Karlebo Kommunes tidligere beredskabsbunker i Kokkedal Industripark.
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26. april holdt historiker, cand.mag. Niels Storgaard Simonsen et foredrag om Rytterskolerne i
Danmark. Han søgte under foredraget at besvare spørgsmålet: Hvorfor blev skolerne bygget?
27. september fortalte historiker og arkivleder, cand.mag. Lise Schifter, Fredensborg Arkiverne, om
lokale skæbner under krigen i 1864.
25. oktober fortalte Niels Storgaard Simonsen om det, der er blevet betegnet som ”Bondens frigørelse”.
Det skete med baggrund i de store landboreformer i slutningen af 1700-tallet.
22. november afholdt vi årets sidste foredrag. Det var Peter Aarby, der fortalte om møllerne i
Fredensborg Kommune.

Andre aktiviteter
17. maj fulgte vi Peter Åarbys foredrag om beredskabsbunkeren i Kokkedal Industripark op med en
rundvisning i bunkeren. Der var så stor interesse, at vi gentager rundvisningen i år den 9. maj.
31. august afholdt foreningen en byvandring i det gamle og nye Nivå. Det var Niels Storgaard
Simonsen, der stod for byvandringen.
23. august fraveg vi foreningens lokalhistoriske opgave, idet vi gennemførte en byvandring i nutiden,
nemlig i det omfattende klimatilpasningsanlæg i Kokkedal. Det var Peter Aarby, der stod for arrangementet.

Den årlige historiske cykeltur
17. juni gennemførte vi, traditionen tro, den årlige cykeltur i samarbejde med den lokale afdeling af
Dansk Cyklistforbund. Turen gik ad Langstrupstien. Peter Aarby og Niels Storgaard Simonsen var
guider under turen.

Mindehøjtidelighed for vore faldne soldater
5. september afholdt vi for femte 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.

Besøg og rundvisning på Karlebogård
13. september var vi atter på besøg på den populære Karlebogård. Dette sker kun hver andet år. Der
var tilmelding, og også denne gang var der flere, der ønskede at deltage, end der kunne være på listen.

Medlemsbladet ”Rytterskolen”
Medlemsbladet har været udgivet 4 gange i 2018 som forårs-, sommer-, efterårs- og vinterudgaver.
Redaktøren, Flemming Jappsen, har i samarbejde med et af vore æresmedlemmer, Jens Erik
Christiansen, også i 2018 lavet et flot og informativt medlemsblad. Det læses af mange af vore medlemmer med stor interesse. Vi tror, det er et værdifuldt bindeled mellem foreningen og medlemmerne.

Hjemmesiderne
Bjørn Sandberg har i 2018 været webmaster på både museets og foreningens hjemmesider. Han har
skabt nogle flotte hjemmesider, der er klare og overskuelige. Og med sin store erfaring og kunnen på
området sørger han for, at siderne hele tiden er opdaterede
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Medlemstallet
Foreningen havde den 31. december 679 medlemmer. Så vi nåede altså heller ikke de 700 medlemmer
i 2018. Der kommer ganske vist hele tiden nye medlemmer, men vi har også afgang i form af dødsfald
samt fraflytninger fra området. Enkelte melder sig ud, fordi de, f.eks. 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 stadigvæk en af Danmarks største lokalhistoriske foreninger.

Fredensborg Museum

Seks faste udstillinger
Museet havde 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 og julemarkedet
Temaet var i 2018 ”Landsbyens håndværkere”. Hvilket vil sige håndværkerne i de to gamle kommuners
landsbyer, i tiden før maskinerne for alvor tog over i løbet af 1900-tallet.
For at stable denne udstilling på benene supplerede vi vores egen samling af håndværksrelaterede
genstande med lån fra håndværkermuseet på Hørsholm Mølle. Her udviste man en enestående
hjælpsomhed og velvilje med hensyn til lån af genstande. Besøgstallet var dog ikke prangende. Helt
mod vores forventning havde vi kun godt 1000 besøgende, langt mindre end i 2017. Til gengæld var
det årlige julemarked, den 1. og 2. december, en stor succes med omkring 350 besøgende.

Arbejdet på museet
Udover at etablere og vedligeholde udstillingerne består arbejdet også i at stille museets samlinger til
rådighed for offentligheden. Dette sker i den daglige åbningstid fra kl. 13-16. Museet havde i 2018
åbent fra den 3. marts til den 31. oktober, kun mandage var der lukket. Dog var der åbent både 2.
påskedag og 2. pinsedag. I alt havde museet i 2018 åbent i 239 dage. Det bør også nævnes, at der er
gratis adgang til museet, så ingen af økonomiske grunde skal afholde sig fra at besøge det.
Det løbende arbejde på museet omfatter blandt andet også modtagelse og anbringelse af de donerede
genstande på museets magasiner. Derudover skal genstandene indskrives i museets registrant over
genstande og dokumenter. Og der skal ske fotografering og beskrivelse af disse genstande og
dokumenter, der oftest er gamle og sjældne bøger, der kan indgå i museets udstillinger. Dokumenter,
der ikke er egnede til udstillingsformål, giver vi videre til Fredensborg Arkiverne.
Men vi foretager også en tilsvarende registrering og fotografering af steder i Fredensborg kommune,
som må anses for at have særlig lokalhistorisk interesse. Her er det Peter Aarby, der har ydet en meget
stor og værdifuld indsats. - På en videoskærm på museet kan de besøgende se billeder og beskrivelser
af de registrerede genstande og dokumenter samt af de nævnte lokalhistoriske steder.
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Besøg og rundvisninger
Derudover har vi i årets løb haft adskillige større og mindre grupper, der ønskede en rundvisning på
museet, hvilket vi altid siger ja til. Også uden at forlange betaling, selv om rundvisningerne måske finder
sted uden for den normale åbningstid.

Skoletjenesten
De fleste børn, vi har haft på besøg, var fra Karlebo Udeskole. Denne omfatter ikke blot selve Karlebo
Skole, men også Fredensborg Skole, d.v.s. den nye Vilhelmsro Skole i Fredensborg. Der er tale om et
fast aftalt samarbejde, som vi er meget glade for.
Generelt får vi megen ros for vores skoletjeneste, hvor især Birgitte Larsen har ydet en stor og dygtig
indsats. Men også suppleant i bestyrelsen, Henrik Teileskov, der ligesom Birgitte er læreruddannet,
har ydet en dygtig og væsentlig indsats. Jeg bør også her nævne et af vore mangeårige medlemmer,
Merete Bjerngaard, ligeledes uddannet lærer, der altid er parat til at varetage undervisningen, hvis dette
skulle være nødvendigt. Tak for det.

Kustoderne
De førnævnte 239 dage, som museet i 2018 har haft åbent, har kun kunnet gennemføres takket være
vore mange frivillige kustoder. Og kustoderne, med en fast ugentlig dag, hidtil tirsdag til fredag, påtager
sig f.eks. frivilligt at passe museet 40 dage i gennemsnit i løbet af sæsonen. Desværre måtte vores
fredagskustode, Per Scherling, stoppe af helbredsmæssige. Vi siger ham en varm tak for en trofast og
god indsats. Fredagsvagten er i 2018 i stedet blevet varetaget af Sonja Andersen og Reinhard Preuss.
En stor tak til dem for det.
Det er virkelig en overordentlig flot indsats, der her ydes, og som vi i bestyrelsen er utrolig glade for.
Og også lidt stolte herover. For vi har dermed åbent, ikke blot ligeså meget, men i mange flere dage
årligt end de fleste andre historiske museer i Nordsjælland, der har fastansat og lønnet personale. Alle
kustoderne fortjener virkelig en kæmpestor tak herfor. Lad os give dem en hånd.

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 mange medlemmer, men også blandt mange andre historisk
interesserede borgere. Og nu også helt klart fra politikernes side.
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 en enkelt, som jeg synes, jeg altid bør nævne. Og det er dig, Knud
Jørgensen, vores helt uundværlige ”hussnedker”. Altid udviser du en stor beredvillighed og
hjælpsomhed. Din indsats på museet kunne vi slet ikke være foruden.
Derudover skal der lyde en stor og en varm tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget,
og fortsat bidrager til, at løfte foreningens og museets mange vigtige opgaver.
28. marts 2019
På bestyrelsens vegne
Niels Storgaard Simonsen
Formand
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