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Bestyrelsens beretning
Bestyrelsen i 2017
Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede vi os i bestyrelsen med mig som formand,
Tom Sinding som næstformand, Flemming Jensen som kasserer, John Zilmer valgte at træde tilbage
fra bestyrelsen således at der blev en bestyrelsesplads til suppleanten Tom Sinding, vi er dog glade
for at John Zilmer stadig vil deltage i bestyrelsesarbejdet som tilforordnet. De øvrige bestyrelsesmedlemmer var Ingrid Dora Jarnbjer, Elisabeth Thorsen og Bent Jensen. Bestyrelsessuppleanten Eva
Arnsfelt deltog i bestyrelsesarbejdet på lige fod med resten af bestyrelsen. Tilforordnet bestyrelsen
var Bente Thomsen og John Zilmer og som fast medlem 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 5
foredrag, (Vi var desværre nødt til at aflyse et foredrag på grund af sygdom, som vi så fik senere). Vi
har i oktober hørt om den helsingørske modstandsgrubbe ”Syklubben”. I november var foredraget
om ”De store sejlskibes tid”. I januar var emnet om ”Horserødlejren under besættelsen”. I februar fik
vi så det foredrag vi ikke fik i september om ”bygmesteren Philip de Lange. Marts måned har nyligt
budt på ”Vagtskibene i sundet”. 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 et pænt overskud.
Vi har affundet os med at bordene og stolene skal flyttes. Lis og Finn fra Hillerød kommer gerne en time før og giver et nap med, og mange flere har været flinke til at hjælpe, så vi har indtil videre affundet os med det problem. Vi har fulde huse til alle foredragene, vi har flere gange været over
100, så vi må i kælderen og hente ekstra stole. Vi har tidligere haft god brug for de muligheder der er
for kørestole kan komme forholdsvis let ind.
Angående vores traditionelle flerdags-tur har foreningen et hårdt arbejdende udvalg bestående af John, Elisabeth, Ingrid, Tom og Bente. Dette udvalg med den Polens kyndige Bente havde
tilrettelagt en tur i begyndelsen af maj til ”Vestpolen”! med Tom og historikeren Bente Thomsen
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som guide – bistået af Bentes mand. Det må siges at være en succes, for inden for få dage var der udsolgt, og vi valgte så at gentaget turen den 4. – 8. september for at komme alle dem der stod på ventelisten i møde, også her var bussen fuld. Det blev to fantastiske ture i et land, de færreste kender ret
meget til, selv om det blot liger få kilometer fra den danske grænse. Det har givet bestyrelsen lyst til
at gentage turen til Polen, og denne gang til byen Poznan og omegn på en 5 dages busrejse fra den
28. maj til den 1. juni 2018. De første 35 medlemmer har meldt sig, men der er plads til flere til den
uhørt lave pris af 4.320 pr. person. Henvendelse kan ske til Elisabeth.
Ingrid og Elisabeth der arrangerer endagsturene havde i 2017 igen ført os til Halland hvor vi
fik et indblik i det gamle danske lands historie, det foregik den 12. august. I år er der tilrettelagt en
tur til Skåne den 25. august. Men mere herom i bladet og på hjemmesiden.
I år prøver vi noget nyt. Lone Hvass er om nogen kendt med det nordsjællandske landskab.
Lone har planlagt en sommertur i Hornbæk Plantage søndag den 17. juni kl. 14.00. De medlemmer
der har lyst kan møde op og vi vil får set og fortalt om sandflugts-diget ved Saunte og den forsvundne by Ræveleje. Men mere herom i det kommende foreningsblad.
Sundtoldmarked sidste år den 19. august behøver vist ingen præsentation, den må alle i byen
kende til. 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. Mere om det kommende marked i det kommende blad og på
hjemmesiden.
Den traditionsrige Grundlovsfest på Flynderupgård den 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. Den afholdes sidste år i september som sædvanligt. Også i år vil der være fest på Flynderupgård, datoen er mig ikke bekendt, men det er som altid en oplevelse at komme på landet. Der er boder med syltetøj, honning, økologiske lækkerier og meget andet.
Foreningen plejer at have en bod med nedsatte bøger, ligesom ved de øvrige arrangementer, hvor vi
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så har mulighed for at hverve medlemmer. Jeg vil opfordre jer til at tage en tur derud sammen med
familien til den kommende høstfest som vil blive bekendtgjort i blad og hjemmeside.
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. Lars Bjørn Madsen har
til og med december nummeret forstået næsten alt ved bladet. Men har nu ønsket at trække sig tilbage. Vi skylder ham stor tak for et smukt blad i mange år. Det første nummer her i indeværende år
stod jeg for, det blev lidt mindre, men det lykkedes da at få det ud. Fremover er det lagt i hænderne
på Bente Thomsen, der ikke er ukendt med udgivelser og lignende, det er vi glade for og er overbevist om at det er i gode hænder.
Det lykkedes igen i år at få årbogen færdig til denne dag. Den vil kunne udleveres her efter generalforsamlingen mod fremvisningen af et gyldigt medlemskort.
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. Det er min fejl at det ikke er blevet færdigt, jeg har
simpelthen haft for meget at se til. Men det er ikke glemt.
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 så vidt
muligt E-mail 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. 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.
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Jeg vil også takke Tove Lund og Bodil Strandgaard Schau, 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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