Generalforsamling 2022
Bestyrelsens beretning for 2021
Indledning
Året 2021 var for Karlebo Lokalhistoriske Forening - på grund af Corona-pandemien - et vanskeligt år, som det
jo også var det i 2020. De fleste aktiviteter i første halvår af 2021 måtte vi aflyse. Men med forårets komme
begyndte det så småt at lysne, og vi kunne afholde det første arrangement i maj for så at udsende et fuldt
program for efteråret 2021.
Generalforsamlingen 30. september 2021
Generalforsamlingen skulle have været afholdt senest med udgangen af marts måned 2021, men p.g.a.
forsamlingsrestriktionerne var dette ikke muligt. I stedet blev den afholdt sammen med det første foredrag den
30. september.
Med hensyn til valgene blev Anna-Sophie Dalgaard og Britta Gersner valgt for to år, det samme blev
formanden Niels Storgaard Simonsen. Bjørn Sandberg og Ebba Anker Nielsen blev valgt som henholdsvis 1.
og 2. suppleant for 1 år. Og endelig blev vore to revisorer, Lars Frits Hansen og Jørgen Krüger samt
revisorsuppleant Søren Rose valgt for 1 år.
Regnskabet for 2020 og budgettet for 2022 blev godkendt, ligesom bestyrelsens forslag om, at kontingentet for
2022 skulle fastsættes med kr. 110,00 for enkelte og 160,00 for par. Der fremkom et forslag om, at bestyrelsen
skulle undersøge, om der var et billigere alternativ til Post Danmark for foreningens forsendelser.
Bestyrelsesarbejdet
P.g.a. forsamlingsrestriktionerne, forårsaget af Corona-pandemien, gik der næsten 9 måneder mellem det sidste
bestyrelsesmøde i 2020 til det første møde i 2021. Der blev i 2021 blot afholdt 3 bestyrelsesmøder, nemlig den
15. juni, den 13. september og den 22. november.
Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige jer i bestyrelsen en stor tak for både et godt og konstruktivt
samarbejde samt ikke mindst udholdenhed i den vanskelige periode, vi har gennemlevet de sidste par år.
Foredrag
På grund af Corona-pandemien lykkedes det kun at gennemføre tre foredrag.
• 30. september: ”Rytterskolen, der blev til Fredensborg Museum”, som blev holdt af formanden efter
afholdelsen af den årlige generalforsamling samme aften.
• 28. oktober: ”Elgen ved Fredtoften og andre skrøner fra udgravninger i Nordsjælland”.
Foredragsholderen var afdelingsleder for Arkæologisk Afdeling på Museum Nordsjælland, Esben
Aarsleff.
• 25. november: ”Min tid med Karlebo Kommune”. Her var foredragsholderen fhv. skattechef Karsten
Bernstein.

•
•
•
•

Andre aktiviteter
16. maj: En historiske cykeltur i samarbejde med Cyklistforbundets lokalafdeling. Turen gik fra Nivå
Havn via Ringovnen til Nivå Kirke. Formanden var guide.
24. juni: En byvandring i det gamle Nivå, hvor formanden var guide.
26. august: Rundvisning i Karlebo Kirke og på kirkegården, hvor formanden var guide sammen med
Jens Erik Christiansen.
5. september: Mindehøjtidelighed for vore faldne soldater fra Karlebo Sogn. Som sædvanlig i
samarbejde med Fredensborg Kommune, Karlebo Menighedsråd og sognepræst Kirsten Johansen.

Medlemsbladet ”Rytterskolen”
Vores dygtige redaktør Flemming Jappsen og ligeledes dygtige grafiker, Jens Erik Christiansen, præsterede at
lave tre flotte udgaver af medlemsbladet ”Rytterskolen” i 2021. Således som det også skete i 2020. Disse
udgivelser har være lokalhistoriske lyspunkter midt i nedlukninger og restriktioner.
Udgivelser
2021 færdiggjorde Peter Aarby et flot hæfte med titlen: ”Broernes historie i Fredensborg Kommune”. Hæftet
blev trykt i 75 eksemplarer og omdelt til medlemmerne på en foredragsaften i efteråret 2021.
Hjemmesiden
Bjørn Sandberg har også i 2021 været vores dygtige webmaster på foreningens hjemmeside. Med sin store
erfaring og kunnen på området sørgede han for, at den hele tiden var opdateret
Medlemstallet
Medlemstallet ligger i øjeblikket på omkring 615. Vi har ikke haft udmeldelser p.g.a. Corona-pandemien, men
derimod har vi haft ikke mindre en 16 dødsfald indenfor det sidste års tid. Der er dog samtidig kommet nogle
nye indmeldelser således, at vi så nogenlunde holder skansen, hvad angår medlemstallet.
Kontingent
På baggrund af de mange aflysninger i både 2020 og 2021, forårsaget af Corona-pandemien, valgte
bestyrelsen kun at opkræve halvt kontingent i 2021. D.v.s. kr. 55,00 for enkelte og kr. 80,00 for par. Det har
ikke betydet noget for foreningens økonomi, idet aflysningerne jo også har medført sparede udgifter.
Fredensborg Museum
Dette er absolut sidste gang, at Fredensborg Museum skal nævnes i bestyrelsens årsberetning. For den 1.
januar 2021 overgik, efter næsten 45 år, driften af museet fra Karlebo Lokalhistoriske Forening til Fredensborg
Kommune.
Men den ny leder, Tora Ribers, kunne imidlertid først tiltræde den 1. februar. Jeg havde allerede i efteråret
2020 haft flere introduktionsmøder med hende og aftalt, at temaet for den ny særudstilling i 2021 skulle være
”Børneliv”. Og jeg havde ligeledes i den forbindelse desuden lovet at assistere hende ved opsætningen af den
ny særudstilling.
Med den sædvanlige åbning af museet 1. marts, indså jeg imidlertid, at hun slet ikke ville kunne nå at sætte en
ny særudstilling op inden denne dato, når hun først tiltrådte 1. februar. Jeg valgte derfor at stille mig til
rådighed, og selv sætte det meste af den ny særudstilling op i løbet af januar måned. Dette lykkedes, idet jeg
var næsten færdig med hele udstillingen, da Tora Ribers tiltrådte den 1. februar.
Det bør også nævnes, at de to lokalhistoriske foreninger, Fredensborg Bibliotekerne og Fredensborg
Arkiverne, hver har udpeget en repræsentant til museets ny bestyrelse. Fra vores forening har bestyrelsen
udpeget Peter Aarby, der i øvrigt er blevet valgt som museumsbestyrelsens næstformand.
Endvidere er der fortsat nogle medlemmer af foreningen, herunder fra bestyrelsen, der frivilligt hjælper til som
kustoder på museet og ved registrering af museets genstande. Desuden fungerer nogle af dem også som
skolelærere ved museets skoletjeneste.

Det bør også her lige nævnes, at med ét års forsinkelse, p.g.a. Corona-pandemien, afholdt foreningen den 27.
oktober 2021 en sidste udflugt for kustoder og andre hjælpere på museet, som det har været sædvane
gennem flere år. Turen afvikledes 27. oktober 2021 og gik til det ny Frihedsmuseum i København, med
spisning på Café Petersborg før besøget på museet.
Afslutning
Vi er nu tilbage for fuld styrke med foredrag, byvandringer, udflugter, udgivelse af publikationer og meget mere.
Det er virkelig befriende efter ufrivilligt at have været tvunget ud i den dybe ”Corona-dvale”.
Det er overordentlig glædeligt, at Karlebo Lokalhistoriske Forening, der er en af Danmarks største lokalhistoriske
foreninger, gennem årene generelt har mødt en stor velvilje og opbakning. Det er ikke blot sket blandt vore
mange medlemmer, men også blandt mange andre historisk interesserede borgere.
Så, der skal her blot lyde en stor og en varm tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til at
løfte foreningens mange vigtige opgaver gennem årene.
På bestyrelsens vegne
Niels Storgaard Simonsen
Formand

