Helsingør Museumsforening.
Bestyrelsens beretning apr. 2019 - mar. 2020
Efter sidste års generalforsamling den 19. marts 2019 holdt den nye bestyrelse et konstituerende
møde den 9. april 2019. Vi har ikke direkte valg til de enkelte bestyrelsesposter.
Jeg blev valgt til formand, den tidligere formand Torben Bill-Jensen blev næstformand og
Flemming Jensen blev igen kasserer.
Derudover består bestyrelsen af Ingrid Dora Jarnbjer, Elisabeth Thorsen, Charlotte Fenger og
Maibritt Bager. Desuden deltager følgende suppleanter i bestyrelsens arbejde, Bente Thomsen og
Eva Arnsfelt.
Vi nedsatte følgende udvalg:
Endags ture: Ingrid og Elisabeth.
Foredrag: Tom, Torben, Elisabeth, Ingrid
Flerdagesture: Tom, Elisabeth, Charlotte Fenger, Ingrid
Skriftudvalget: Eva, Torben, Bente, Charlotte samt Iben Vyff fra Helsingør
Kommunes museer.
Hjemmesiden: Ebbe Nielsen
På Sundtoldmarkedet og på Høstmarkedet på Flynderupgård er vi repræsenteret med en bemandet
bod. Vi sælger bøger og reklamerer for foreningen.
Vi har udpeget kontaktpersoner til følgende arrangementer:
Sundtoldsmarkedet: Tom
Grundlovsdag: Flemming
Høstmarked: Flemming og Ingrid - lørdag 7. september
Kulturnat: Torben og Ingrid. - sidste fredag i september
Repræsentation i lokale foreninger:
Bent Jørgensen i Værftsmuseet og Skibsklarerergården som hidtil.
Bestyrelsen har holdt 5 møder i det forløbne år. Vi har ikke behov for flere, da vores struktur gør, at
de forskellige udvalg er selvkørende, men selvfølgelig refererer til bestyrelsen.
Foredragene har igen været velbesøgte. Jeg har den glæde som medlem af udvalget, at vi allerede
nu er klare med efterårets 3 foredrag og næsten også med foredragene i foråret 2021. Hvert år er jeg
bange for, at det kan blive svært at finde dygtige foredragsholdere, der vil stille op for rødvin.
Vi holder fast i Smedenes hus, selv om der er praktiske problemer med flytning af borde og
lydanlægget.
Marts 2019
Poul Grinder-Hansen: Kronborg, et slot med historie.
September 2019
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Birgitte Jørkov: Om Helsingør---historie og historier.
Oktober 2019
Mikael Zilmer-John: Fra puslingeland i smug til global krigsførende nation.
November 2019
Christian Gorm Tortzen: Nyt om Christian 4.s skoledage.
Januar 2020
Ebbe Nyborg: København og Malmø, og Sundets andre “storbyer”.
Februar 2020
Otto Rühl: 100-året for genforeningen; baggrund og følger.
Planlagt april 2020.
Inge Schjellerup: Inkaer, mumier og glemte byer.
Både vores endags- og flerdagesture skal hvile i sig selv. Vi giver ikke tilskud. Heldigvis har alle
turene været velbesøgte.
Maj 2019. Bustur til Bremen med 4 overnatninger.
August 2019 Museumstur til Skåne.
Oktober 2019. Besøg i ”Bunkeren” ved Smørhullet.
April 2020. Planlagt byvandring i Helsingborg.
I år går turen i maj måned til Gdansk. Helt usædvanligt kunne vi ikke annoncere turen i vores
foreningsblad, da det første tilbud, som vi havde arbejdet med, var alt for dyrt. Derfor måtte vi nøjes
med at sende mails ud vel vidende, at det er ikke alle, der har en sådan. Men vi ved også, at der er
flere medlemmer, der har en mail, som vi ikke kender. Derfor opfordrer vi igen til at give os den.
Det er en effektiv måde at få nyheder ud på.
Museernes årbog kom rettidig ud i år. Desværre kunne vi ikke uddele den som planlagt på grund af
virus-situationen. Museerne lukkede, og både et pressemøde og vores generalforsamling blev
aflyste.
Årbogen er flot, og Bente, Eva og Charlotte gør et flot arbejde. Foreningsbladet, der udkommer 4
gange om året, er også vigtig for os. Tak til redaktionen og tak til alle i bestyrelsen for samarbejdet.
Vi får også hjælp af andre. Tak til Ellen Hagen og Inga Hostrup for hjælp med foreningsbladet. Jeg
var imponeret over at se deres effektivitet i pakning af blad nr. 1 med enten et medlemskort eller en
mild rykker.
Tak til Ebbe Nielsen for hjemmesiden. Den er altid opdateret med vores arrangementer.
Og endelig tak til vores 2 revisorer, Jan Niemann og Bent Jensen.
Det er naturligvis ikke en nyhed for nogen i forsamlingen, at Helsingør Kommune har måttet
igennem store besparelsesrunder. Jeg har været bekymret over det kommende Sundtoldsmarked til
august, men heldigvis har den kommunale opbakning ført med, at der igen er ansat en koordinator
til Markedet.
Helsingør er historisk set en uhyre vigtig by, hvor den lokale historie også er Danmarks historie.
Alle byer i Danmark kan holde Vikingetræf og Renæssancemarkeder, men kun én by har
Sundtolden, og her er vi unikke.
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Museet har stadig økonomiske problemer med et mindre personale end før. Jeg skrev en leder i nr. 3
af vores blad Forening & Museum med overskriften:” Hvem skal fortælle Helsingørs historie i
fremtiden?” og jeg sluttede med ordene ”Hvem skal organisere Helsingør Bys 600-års jubilæum i
2026?
Foråret 2020 har været anderledes med en delvis nedlukning af samfundet. I skrivende stund er det
umuligt at spå om den økonomiske situation og dens konsekvenser ikke kun for alle, men også for
det kulturelle liv.
Vi er en forening med ca. 400 medlemskaber, så jeg håber, at vi er godt rustet til de kommende år.
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