Frederiksborg Amts Historiske Samfund
Bestyrelsens beretning for 2018.
Bestyrelsen har holdt seks bestyrelsesmøder, idet der har også medtages et i 2019, hvor denne
generalforsamling forberedtes – 13.01.2018 – 27.02.2018 – 07.05.2018 – 22.10.2018 – 17.12.2018
– 24.01.2019, samt konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen d. 25.03.2018.
Desuden har vi flittigt kommunikeret via nutidens vidunderkanal – internettet. Det spares der megen
mødetid, brevpapir og porto ved.
HOVEDTEMAER I DRØFTELSERNE :
Status over medlemstal:
Det ligger ret stabilt med ca. 300. Ved foredraget om Herluf Trolle fik vi en lille halv snes nye og
nogle er kommet til i løbet af året. Mest fordi I som medlemmer taler godt om os – har vi indtryk af.
Bliv endelig ved med det!
Der har naturligvis været afgang på grund af dødsfald og fraflytning, og enkelte har valgt os fra.
Vore medlemmer er meget trofaste og flinke til at betale kontingent – kun fire har vi slettet som
følge af manglende betaling.
Status over økonomi:
I kraft af en solid formue, der er opbygget gennem årene, har vi fastholdt kontingentet, selv om
årets aktiviteter faktisk giver et samlet underskud. Ved arrangementer tager vi lidt mindre i betaling
end udgifterne er ud fra den filosofi, at de aktive medlemmer skal have lidt fordel af vores formue.
Privatlivspolitik:
Som følge af GDPR har vi udarbejdet en privatlivspolitik, så vore medlemmer kan være sikret bedst
muligt mod utilsigtet brug af de oplysninger, som vi er nødt til at have om jer af hensyn til
foreningens drift. Vi videregiver ikke jeres data til andre. I kan til enhver tid tilbagekalde jeres data,
ligesom de vil blive slettet ved medlemskabets ophør.
Mailadresser:
Den gamle mail-postkasse er lukket. Henvendelser til foreningen sker nu via post@fahs.dk. I kan
også få fat i formand og kasserer på formanden@fahs.dk og kasserer@fahs.dk (se i bladet).
Altså adresser, der er knyttet til funktionen i foreningen. Det vil lette overgangen, når nye personer
kommer på posterne.
Medlemsblade:
Vi har planmæssigt udsendt fire blade. Det har været muligt at få nok stof, fordi dedikerede
personer har skrevet artikler til os. Flere af dem sidder i bestyrelsen, men andre har også været
hjælpsomme og sendt os materiale.
Vi har bragt artikler om Hornbæk plantage, Hillerød station, Æbelholt Klosters brevbog, Højskolen
på Roskildevej, Pigen der skulle miste sin hals og hovedet sættes på en stage og Et kirketårn i
Helsingør, der forsvandt.
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På ønskelisten står: Gid nogle flere vil sende os små og store fortællinger fra Nordsjælland. Der er
helt sikkert nok at tage af. Vi sætter naturligvis teksterne op til trykning og giver gerne en hjælp
med at redigere, hvis nogen synes, at de ikke har tilstrækkelig erfaring i at få en artikel ”strikket
sammen”.
Bladene klargøres til trykning af redaktøren med teknisk bistand af Torben Bill-Jessen.
Formand, næstformand og kasserer klæber adresselabels på, inden de afleveres til postvæsenet.
Porto: Vi er gået over til at få påtrykt ”PP porto” på bladene til forsendelse. Det gør udsendelsen
billigere og sparer os for at sætte frimærker på. Nogle medlemmer har desuden fravalgt det fysiske
blad mod at få det tilsendt via e-mail, men langt det overvejende flertal foretrækker at få bladet i
trykt form, så man kan nyde at sidde med det i hånden.
Gamle blade: Vores flittige kasserer har i løbet af året skannet alle vore gamle blade lige fra starten i
1987, hvor vores tidligere formand, Eva Stennicke, tog initiativ til et medlemsblad.
Der er lavet et register over samtlige blade og deres indhold. Det får I udleveret sammen med
årbogen for 2019. De enkelte blade kan købes ved henvendelse til foreningen på post@fahs.dk eller
til formanden eller kassereren. Prisen er 25 kr. pr stk. + porto.
Hjemmesiden: Vores webmaster, Ebbe Nielsen, sørger for løbende at opdatere hjemmesiden med
bl.a. opslag om arrangementer.
Afholdte arrangementer: I løbet af 2018 har vi 13.01. haft et meget velbesøgt (ca. 50 deltagere)
foredrag om Herluf Trolle ved Sebastian Olden Jørgensen. Den 26.05. var vi med Lars Thomsen
som guide på byvandring i den gamle del af Gilleleje (ca. 20 deltagere). Den 28.09. var der udflugt
til Kronprinsesse Marys bro over Roskilde fjord kombineret med rundvisning på Museet
Færgegården og spisning på Café Danner i Jægerspris (41 deltagere). Den 24.11. holdt Torbjørn
Sjøgren et foredrag om jazz i Nordsjælland (19 deltagere) og senest havde vi 19.03. Kjartan
Langsted til at fortælle om, hvordan metaldetektoren hjælper arkæologerne (20 deltagere).
Frederiksborg Amts Avis og Hillerødposten er så venlige at bringe en kort omtale af disse aktiviteter,
hvilket vi takker dem for. Så kan andre end vore medlemmer også deltage.
Årbog: Året 2018 var uden årbog – tilsyneladende. Niels Richter-Friis’ bog om Nødebo kom bare
usædvanligt tidligt, allerede i 2017. Når man ser tilbage i foreningens historie, er det flere gange
sket, at årbøger er kommet ud med et års forsinkelse.
Der er flere udfordringer, hvis vi som forening selv vil udgive bøger. Man skal samle en håndfuld
forfattere, der kan og vil skrive, og vel at mærke aflevere manuskriptet inden en given tidsfrist.
Der skal laves aftale om opsætning og trykning, og boghandlere skal kontaktes med henblik på salg.
Alt dette kræver en betydelig indsats af bestyrelsen. Tidligere havde vi et skriftudvalg. Foreningens
arkivkasser rummer en omfattende brevveksling mellem medlemmerne – det var før e-mailens tid.
Det har vi simpelt hen ikke kræfter til, hvorfor vi i den sidste halve snes år næsten udelukkende har
valgt at købe en årbog hos forfattere, der har styr på alle disse opgaver, og som har den fornødne
professionelle erfaring.
I 2018 blev vore medlemmer tilbudt at modtage – gratis – en lang række af de gamle årgange af
årbøger fra vores lager. Det var der mange, der tog imod, og vores lager blev lettet for mere end 300
stk. Dertil kom Æbelholt klosters brevbog, som også blev udleveret gratis frem til og med
generalforsamlingen, hvor Gorm Tortzen fortalte om indholdet og arbejdet med oversættelsen fra
latin.
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Årbog 2019: I år får I så som en del af jeres kontingent Lennart Webers bog, ”Geniet fra Nellerød”,
som han vil fortælle om efter generalforsamlingen
Som allerede sagt får I desuden registret over de gamle FAHS-blade.
I dag har vi som sædvanlig medbragt et udvalg af gamle årbøger og andre lokalhistoriske bøger.
Dem kan I handle i løbet af eftermiddagen.
TAK:
Til medlemmerne for opbakning og ikke mindst positiv reklame for vores forening. Det er en god
og effektiv hjælp, vi får af jer på den måde. Overvej, om I kan forære et medlemskab eller en af
vores årbøger som gave til familie og venner.
Til bogomdelerne, som yder en uvurderlig hjælp med at fordele årbøgerne. Det ville være umuligt
for os at sende alle med posten. Vi regner med i år kun at skulle bruge denne udvej for mindre end ti.
Til bestyrelsen for godt og idérigt samarbejde.
Til kaffebryggende ægtefæller.
Til Ebbe for at passe hjemmesiden.
Til Torben Bill-Jessen for hjælp med opsætning af bladet.
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