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Museumsforeningens generalforsamling
den 28. marts 2017 kl. 19.00 i Smedenes Hus

Bestyrelsens beretning
Bestyrelsen i 2016
Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede vi os i bestyrelsen med mig som formand,
Tom Sinding som næstformand, Flemming Jensen som kasserer, de øvrige medlemmer var John
Zilmer, Ingrid Dora Jarnbjer, Elisabeth Thorsen og Bent Jensen. Bestyrelsessuppleanterne Tom
Sinding og Eva Arnsfelt deltog i bestyrelsesarbejdet på lige fod med resten af bestyrelsen.
Tilforordnet bestyrelsen er som altid museumschef Maibritt Bager.
Igen i det forløbne år har vi haft forskellige udvalg. Udvalget for foredragsaktivitet i
Smedenes hus har fungeret med Tom som formand, Ingrid, Elisabeth og mig som aktører. Vi har
afholdt de 6 foredrag, som vi plejer året igennem (3 om efteråret og 3 om foråret). Vi har hørt om de
såkaldte ”uægte børn”, besættelsen, Alexander den store, Kinafarten og så naturligvis om de
Vestindiske øer her i hundredåret for salget af dem. Mødestedet er stadig her i Smedenes hus i
Strandgade 46. Foredragene er gratis for medlemmer af Helsingør Museumsforening. Ikke
medlemmer, beder vi om at betale 50 kr., eller de har den mulighed, at de kan melde sig ind i
foreningen. På den måde har vi fået ikke så få nye medlemmer. Der er mulighed for at købe en øl,
sodavand eller en kop kaffe, hvilket har givet en god indtægt til foreningen. Flere gange har vi, når
foredraget er slut haft 1.000 kr. i kassen. Der er dog et problem med foredragene i Smedenes hus, det
er de mange stole og borde, der skal flyttes for at skaffe plads nok. Her er mange medlemmer flinke
til at hjælpe, Lis og Finn fra Hillerød kommer gerne en time før og giver et nap med, og flere andre
har været flinke. Vi har fulde huse til alle foredragene, vi har en enkelt gang været over 100, hvor så
flere har stået op, ja helt ud i entreen. Vi har set os nødsaget til at låse døren, så enkelte (også
medlemmer) ikke har kunnet komme ind. Det er vi frygtelig kede af, og vi beklager, at det er sådan.
Men af plads og sikkerhedsmæssige grunde er der en grænse. Vi har indtil nu fastholdt Smedenes
hus som foredragslokale, det er lige ved busstoppested og jernbanen, centralt i byen med flugtvej i
begge ender af lokalet. Kørestole har adgang, hvilket vi tidligere har haft god brug for.
Vi vil altså ikke stå ved indgangsdøren og afkræve visning medlemskort af medlemmerne,
hvad så hvis man ikke har betalt endnu, eller kortet ligger der hjemme? Nej vi har tillid til, at dem
der siger at de er medlemmer, også er det, og dem der ikke er medlemmer betaler så en pris på 50 kr.
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Vi arbejder på at finde et sted, hvor der er plads til mere end 100 tilhørere. Der er flere
muligheder, Toldkammeret, Kulturværftet og flere andre. Men der er flere ting, der skal tages hensyn
til, prisen, må der serveres kaffe, den centrale beliggenhed og er der ledigt, når vi skal bruge det.
Skulle der være nogle af jer, der kender til et lokale, der er egnet til vores foredrag – centralt
beliggende, kørestol-egnet, plads til 150 medlemmer, til - en billig penge – så hører vi gerne derom.
Den kommende bestyrelse kommer til at tage fat i problemet.
Foredragene for denne sæson er nu slut og sommeren stunder til. De næste foredrag er under
planlægning. Meddelelse om dem kommer i de kommende medlemsblade.
Angående vores traditionelle flerdags tur har foreningen et hårdt arbejdende udvalg bestående af
John, Elisabeth og Ingrid. Dette udvalg har John som formand. Disse ture er altid fuldtegnede, og til
stor glæde for medlemmerne. I dagene 28.-31. maj sidste år besøgte en bus fuld af historiebeviste
medlemmer byen Hamburg. Endnu engang var det Ørslev Rejser, der stod for transporten. Tidlig om
morgenen steg vi på bussen med John og Elisabeth som ledere. Vi skulle bo 3 nætter på et **** hotel
Ramada lidt øst for Hamburg. Inden vi kom så langt ledte John os med myndige og dog blide
kommandoer forbi Stevns Klint, Stevns Museum, Højrup Kirke, og vi hørte om Stevnsfortet og
meget mere. I Hamburg var vi på egen hånd og så mange spændende ting. Søndag aften var flere af
os i operaen og så Carl Maria von Webers ”Jægerbruden”, en rigtig god ide da aftenerne kan være
lidt stille på et hotel. Atter i år har vi planlagt en ny tur. Nu i begyndelsen af maj rejses til
”Nordpolen”! med Tom og historikeren Bente Thomsen som guide – bistået af Bentes mand. Det må
siges at være en succes, for inden for få dage var der udsolgt, og vi har så valgt at gentaget turen den
4. – 8. september, også her er der udsolgt. Men vi forventer, at dem der kommer med, får en
fantastisk oplevelse.
Den 27. august sidste år var en flok medlemmer på endagstur i bus til Halland. Det er Ingrid
og Elisabeth, der står for disse ture. Vi tog færgen til Helsingborg – med passet i hånden, så vi slap
ind – vi kørte over Hallandsåsen til Skottorp Slot, hvor vi blev vist rundt. Næste stop var ved
Skommesløv Kirke - Braheslægtens kirke – frokosten blev indtaget på en dejlig golfklub i Skogaby.
Kaffen blev vi heller ikke snydt for i Majenfors Solhagen Restaurant, der har de dejligste vafler med
syltetøj. Forbi Våxtorp Kirke til Lungnaro-gravhøjen fra Bronzealderen. Igen i år planlægger de to
piger en tur, men mere herom i foreningsbladet.
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Sundtoldmarked den 19.-20. august behøver vist ingen præsentation. Den er tilrettelagt af
Helsingør Kommunes museer og Museumsforeningen bidrog med en bod hvor vi solgte bøger og
havde mulighed for at fortælle de mange besøgende om Museumsforeningen. Hele byen var vist på
den anden ende i det gode vejr, hvor 1800-30ernes Helsingør borgerne var livet op igen for en kort
stund. Det kommende Sundtoldmarked vil også strække sig over to dage, noter venligst dagene
fredag den 18. august for børn og dagen efter lørdag den 19. august for os andre.
Den traditionsrige Grundlovsfest på Flynderupgård 5. juni, samlede som altid en masse
mennesker der nyder, det efter traditionen altid gode vejr og en dag i skønne omgivelser. Også i år
indbydes medlemmerne til festen på Flynderupgård den 5. juni.
Lidt om Høstfesten på Flynderupgård lørdag den 10. september 2016. Det var som altid en
oplevelse at komme på landet. Der er boder med syltetøj, honning, økologiske lækkerier og meget
andet. Foreningen havde her en bod med nedsatte bøger, ligesom ved de øvrige arrangementer, hvor
vi så har mulighed for at hverve medlemmer. Jeg vil opfordre jer til at tage en tur derud sammen med
familien til den kommende høstfest i september.
Kulturnatten fredag den 30. september var som de øvrige år til stor glæde for især de unge
familier. Her deltog flere fra Museumsforeningen.
Vi kan stadig bruge flere af vores medlemmer, der vil give en hånd med til disse
arrangementer. Kom venligst efter generalforsamlingen - til mig, vi kan notere navnet op, og se om
der kunne blive en tjans til netop dig.
Bladet Museum & Forening er livsnerven og kontakten mellem os alle. Vi anser det som
meget vigtigt at have et godt blad. Der skal igen lyde en opfordring til medlemmerne, om at kontakte
os hvis man har noget, som andre kunne tænkes at ville have glæde af at læse. Vi synes at Lars, der
står for det praktiske laver et uhørt smukt arbejde, det skylder vi ham stor tak for.
Det lykkedes igen i år at få årbogen færdig til denne dag. Den vil kunne udleveres her efter
generalforsamlingen. Skulle man ikke have hentet sit medlemskort, kan det ligeledes ske.
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Vi har udgivet årbøger siden 1973 i samarbejde med museet og foreningsbladet siden 1987. Vi
er så heldige at Ellen Hagen arbejder på at lave et stort navneregister, der kunne lægges på nettet så
flere kan gå glæde af Ellen Hagens store arbejde. Vi håber at det kan lade sig gøre i det kommende
år. Vi er Ellen stor tak skyldig.
Når vi skal sende bladet Museum & Forening ud, har vi haft stor hjælp af Jette Hansen til at
sætte flere hundrede frimærker og labels på bladene, også hende skylder vi en stor tak.
Som I måske kan se, er der et punkt på dagsordenen der omhandler kontingent. Så det tager vi
op når vi kommer dertil. Det går også rimeligt godt med kontingentindbetalingen. Vi benytter en Email til rykkerskrivelse, hvis der skulle være medlemmer, der har glemt betalingen. Tak til
medlemmerne når I husker at skrive medlems nr. på betalingen - det letter arbejdet. Det med en
automatisk betaling af kontingentet gennem PBS, er for dyrt, så det finder vi ikke kan bruges. Har
man ikke edb hjemme, kan man altid betale på bymuseet.
Vi har en hjemmeside så flot som næppe nogen anden forening har her i kommunen. Altid
opdateret med de sidste nyheder. Når foreningen har været på tur, foreligger der kort tid efter en lille
video, der i billeder og toner fortæller om oplevelserne og kan friste besøgende til at blive medlem.
Her kan I få svar på alle de spørgsmål, som I kan have til foreningen. En stor tak til Ebbe Nielsen,
vores webmaster, for det store arbejde han laver i den forbindelse.
Jeg vil gerne takke Tove Lund og Erling Svane, som med myndighed har kontrolleret vores
regnskaber. Og en stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen for de timer, og det arbejde I har gjort, tak
til alle jer der trofast stille op - når der skal klistres frimærker eller flyttes stole, og til alle jer der har
været med til at gøre en forskel til gavn for Helsingør Museumsforening. Tak til museets ansatte for
hjælp med foreningsbladet, medlemskortet, kontingentbetaling og meget meget mere, som I har ydet
i det forløbne år.
--oOo--
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