Generalforsamling 2018
Formandens beretning for 2017
Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen har i 2017 afholdt 4 bestyrelsesmøder (2/2, 30/3, 1/6 og 10/10).
Da Poul Væver døde i august overtog Erling Olsen kasserer posten og Torben Frelsvig overgik
fra at være suppleant til at være bestyrelsesmedlem.
Vi har suppleret os med en ny suppleant Henning Morgen, som vi senere på aftenen vil stille op
som kandidat til bestyrelsen.
Arrangementer
I 2017:
5 ture og 1 foredrag:
- 18/3: Birkerød og Blovstrød kirker
- 3/5: Generalforsamlings-foredrag: Hørsholms gamle Rådhus v/Lisbet Hein
- 10/6: Roskilde Kloster samt Skt. Hans Hospitals Museum – aflyst
- 26/8: Køge Museum samt Køges gamle bymidte
- 23/9: Hørsholm Kirkegård
- 28/10 Magasins Museum samt Perchs Thehandel
Planerne for 1. halvår 2018 er: 3 ture og 1 foredrag
 24/2: Rungsted Kirke
 17/3: Hørsholm og Karlebo Møller
 14/4: Arboretet
 8/5: Generalforsamlingsforedrag: Træk af Kystbanens historie
Årbogsudlevering
Museum Nordsjælland besluttede sig for at fortsætte med at udgive årbogen i november. Vi
valgte derfor at lave et foreningsarrangement ud af udleveringen i Lokalarkivet den 29/11
mellem 16 og 19, hvor en pæn del af medlemmerne lagde vejen forbi og hyggede sig over ret
glas vin. De, som ikke kunne komme til arrangementet, kunne så afhente årbogen en af de
følgende 4 hverdage mellem 13 og 16. Ilt blev der således udleveret 169 bøger.
Vores udenbys-medlemmer (dvs. medlemmer som ikke bor i 2970 Hørsholm eller 2960
Rungsted), som ikke havde været forbi og hente årbogen, fik derefter bogen tilsendt med
PostNord. Det drejede sig om 48 medlemmer.
De resterende 145 medlemmer i Hørsholm og Rungsted var så tiltænkt selv at kunne afhente
bogen på museet, men da det holdt lukket i december og januar forbarmede Jens og Torben sig
over disse medlemmer og fik håndbåret bøgerne rundt på 4 ture.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose Museum Nordsjælland for en meget velskrevet og
læseværdig årbog.
Medlemsbladet
Som annonceret på sidste års generalforsamling har bestyrelsen besluttet at indstille udgivelsen
af et blad på papir. I stedet vil vi offentliggøre artikler og historier på vores webside, og en
redaktionsgruppe hertil er netop under etablering.

Tilstedeværelse på web og Facebook
Vores hjemmeside er omdrejningspunkt for bestyrelsens administration af foreningen samt
vores nyheds-søjle over for medlemmerne. Hjemmesiden får nu med nedlæggelsen af bladet en
endnu større plads i vores medlemsservice.
Da medlemsadministrationen omfatter personhenførbare data skal vi leve op til det nye GDPRdirektiv fra EU og alle medlemmer vil derfor inden for de nærmeste 14 dage modtage orientering
omkring vi og vores web-leverandør vil beskytte medlemmernes data
Vores tilstedeværelse på Facebook har fortsat været holdt særdeles levende af Lisbet Hein, som
fortjener stor tak og ros herfor.
Medlemstallet
Foreningen har pr. generalforsamlingsdagen 332 husstande som medlemmer, hvilket skønnes
at omfatte ca. 500 enkeltmedlemmer.
Tak til museet
Tak til Ole Lass for at bruge tid på at deltage i bestyrelsesmøderne med et halv times indlæg om
rigets stilling samt til administrativt personale for hjælpsomhed og stor velvilje over for
foreningen!

Fremtiden

Det kommende år vil være endnu et transformations år, hvor bestyrelsens fornemste opgave er, at finde
foreningens plads og form i det nye museumslandskab, der er ved at være en realitet. Et landskab, hvor vi
taler om et Museum Nordsjælland med de aktiviteter og samarbejder det kaster af sig plus et stort arbejde
hen imod 2 nye museer, hhv. et i Gilleleje og et i Hørsholm. Måske ovenikøbet her suppleret med en
separat museums-afdeling her i Hørsholm for Oplysningstiden
Disse opgaver betyder, at der ikke bliver mange medlemsrettede aktiviteter i det kommende år, men at
kræfterne bruges på at få justeret foreningen til den nye virkelighed. Bestyrelsen vil i forbindelse hermed
ændre arbejdsform, så der bliver færre bestyrelsesmøder, mens arbejdet vil foregå i opgaverelaterede
grupper, og kommunikationen vil foregå via mail.
Tak

Jeg vil slutte beretningen med at takke mine kolleger i bestyrelsen, for deres indsats og for samarbejdet i
denne transformationsperiode. Med jeres fantastiske hjælp skal vi nok komme styrket ud af omskiftelserne.
Jeg vil også gerne takke jer medlemmer, for jeres trofasthed og forståelse.

