ÅRSBERETNING FOR FAHS
2017 (-2018)
Bestyrelsens arbejde og arrangementer i året:
Den 02. februar 2017 mødtes bestyrelsen for at ”gøre boet op” inden generalforsamlingen.
Hvem var på valg?
Hvilke nye emner til bestyrelsen kunne vi bearbejde?
Hvilke arrangementer kunne vi stille op med i året? Vi
lagde planer for omdeling af de to årbøger.

Og overvejede nye emner til årbøger i 2019 og fremover.
Eva Tønnesen havde undersøgt muligheden for at digitalisere vores årbøger og indhentet viden
om, hvordan andre historiske samfund taklede dette. Det er kun de årbøger, foreningen selv har
udgivet, det drejer sig om. Og alle rettighedshavere skal spørges inden en digitalisering.
Indtil videre foretages der ikke mere i denne sag.

FAHS-blad 2017-1 udkommer i februar med en artikel af Jeppe Tønsberg om ”Baadfarten på
Furesøen, Lyngby Sø og Bagsværd Sø”, samt et indlæg af Ruddi og Arne Würtzen om deres tilbud
til slægtsforskere og lokalhistorikere om at benytte deres store samling af bøger og andre
historiske arkivalier i ”Slægternes Hus” i Stenløse.
25. marts 2017 GENERALFORSAMLING i Smedenes Hus i Helsingør.
Byens tæt besatte gader gav os en del udfordringer med parkering, men lokalet var
udmærket. Som mange gange før ledede Ebbe Nielsen os sikkert gennem dagsordenen.
Da kassereren, Anders Alsløv, i årets løb var udtrådt af bestyrelsen p.gr. af personlige
grunde, fremlagde formanden også regnskabet, der ligesom beretningen blev godkendt.
Genvalgt til bestyrelsen blev Margrethe Krogh og Verner Bylov Larsen.
Nyvalgt blev Lone Hvass, Henrik Bachmann og Torben Kleis. På grund af sygdom måtte Kleis
dog trække sig ud uden at komme i funktion.
Under punktet evt. blev det bl.a. diskuteret i hvilket omfang FAHS-bladet kan udsendes digitalt.
Det har resulteret i en forsøgsperiode, som kassereren vil fortælle nærmere om.
Under generalforsamlingen blev oplæst mindeord af Lars Bjørn Madsen om Niels Richter-Friis.
25. marts 2017 Konstituerende bestyrelsesmøde.
(Medlemmerne af bestyrelsen præsenteres).

FAHS-blad 2017-2 udkommer i maj. Det indeholder mindeord om Niels Richter-Friis og en
artikel om ”Familien Abel i Hillerød og Roskilde” af Eva Tønnesen.
16. maj Bestyrelsesmøde.
Som altid søges mulige artikler til kommende FAHS-blade og hvilke ture/arrangementer, vi kan
diske op med. Men vi gav også megen opmærksomhed til et foreningsadministrationsprogram,
som vores nye kasserer havde fundet frem til. Vi blev enige om, at det måtte vi prøve.
Af hensyn til bankens krav om nøje kendskab til vores forening lavede vi en fortegnelse over
bestyrelsen med cpr.-nr., underskrev et eksemplar af vedtægterne, referater af generalforsamling og
konstituerende bestyrelsesmøde. Dagen efter var Henrik Bachmann og formanden i banken med
det hele.

16. maj Foredrag i Kedelhuset om bådfarten på Furesøen og andre nordsjællandske vande
ved Jeppe Tønsberg. Deltagerantal 30 ??
Fondspenge.
I bestyrelsen er det ikke kun medlemmerne, der arbejder – det gør deres ægtefæller også. Med
praktisk hjælp ved arrangementer, og vores nye kasserers hustru bidrog på et væsentligt område:

Hun spottede en annonce i Frederiksborg Amts Avis, hvor man udloddede midler fra ”Fonden
for Sjællandske Medier”.
Vi søgte 5.000 kr. til at finansiere vores nye administrationsprogram, og vi fik dem!!
27. juni Udflugt – Sejltur på Furesøen med Jeppe Tønsberg som guide. Da Jeppe er tidligere
stadsarkivar i Lyngby-Taarbæk, var han rigtig på hjemmebane. Vi havde en rigtig fin tur, selv om
det var et voldsomt regnvejr på dagen, hvilket betød, at en del af de tilmeldte 40 personer faldt fra.
Båden var heldigvis overdækket.
Til slut kaffe i ”Den gamle Have”.
FAHS-blad 2017-3 udkommer i august med erindringer om ”Gymnasietid 1948-51 på Helsingør
Gymnasium” af Arne V. Jensen.
07. september Bestyrelsesmøde
Det nye medlemsregister er nu opdateret. Som en forsøgsordning er vi begyndt at udsende bladet
på mail til alle de, hvis mailadresser vi har.
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Som sædvanlig overvejede vi artikler til bladet og kommende ture og foredrag. Samt årbøger.
Man skal jo være rigtigt godt forud på dette punkt.
16. september Byvandring i Slangerup
Med Henny Bøgh som guide fik vi en rundtur i den tidligere købstad, der stadig over og ikke
mindst under jorden rummer mange historiske minder. Der har ligget et stort nonnekloster i byen og
en meget stor kirke. Kong Erik Ejegod er født i byen, der var købstad indtil 1809, men så ironisk
nok blev overhalet af sin ladeplads ved Roskilde fjord, Frederikssund. Vi fik også en rundvisning i
den store kirke og sluttede med kaffe på Gæstgivergården.
30 deltagere.

FAHS-blad 2017-4 udkommer i november med en artikel af Eva Tønnesen om
”Hotel Leidersdorff”. Den er en opfølgning af artiklen om familien Abel i maj-bladet.
Det indeholder også et tilbud til medlemmerne om at få udvalgte årgange af foreningens
bøger gratis.

25. november Litterær byvandring i Roskilde med Eva Tønnesen som guide. Hun har
været stadsarkivar i byen.
En fin, men kold tur, hvor vi fik en helt ny viden om de mange kulturelle personligheder, byen
har rummet.
Frokostplatte på ”Café Florentz”
13 deltagere.

8. december Julearrangement for bestyrelsen og støttepersoner (Ebbe og Torben) med
ægtefæller. Dermed fortsatte vi en tradition, vi indledte i fjor. Rigtigt hyggeligt og godt for det
sociale sammenhold.

13. januar 2018 Bestyrelsesmøde, hvor vi begyndte at planlægge generalforsamlingen, og
nærmede os en afgørelse på årbogen for 2019. Og selvfølgelig tog vi en runde om kommende
arrangementer.

13. januar 2018 Foredrag om Herluf Trolle i Kedelhuset ved Sebastian Olden-Jørgensen,
som veloplagt gav os et indblik i denne spændende og vigtige person i dansk historie. Der var
stor tilstrømning – ca. 70 deltagere, hvoraf mange ikke var medlemmer af FAHS.
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FAHS-blad 2018-1 udkommer i januar med 20 sider. Det rummer en artikel om
”Østerskoven, der blev til Hornbæk Plantage” af Lone Hvass og en opklaring af Finn Reindahls
efterlysning af bybrønden i Hillerød.
Desuden indkaldelse til generalforsamlingen.
27. februar 2018 Bestyrelsesmøde, hvor vi havde en mindre brainstorm vedr. bladets layout og
indhold. Fastlagde en byvandring og besøg på museet i Gilleleje. Lagde os fast på en årbog for
2019 og selvfølgelig talte om nye arrangementer og artikler .
Generelle bemærkninger:
Vi har valgt at holde deltagerprisen på turene så lav, at de faktisk giver underskud. Vi bruger
nemlig lidt af vores betydelige formue, så medlemmerne får gavn af de sammensparede penge.

Vi bestræber os på at få en omtale af foredragene i pressen, så vi kan få foreningen kendt udenfor
medlemskredsen. Og vi undlader tilmelding for at få nye deltagere, der måske vil være
interesserede i at blive medlemmer. Ved foredraget om Herluf Trolle kom der da også ti nye
medlemmer, så det var god reklame.

Vi har stor fornøjelse af at bruge mails til at kommunikere med vore medlemmer. F.eks. kan
vi udsende remindere om nært forestående arrangementer, som jo godt nok er annonceret i
medlemsbladet, men så kan en påmindelse udsendes kort inden, der foregår noget.

Der har været et fortrinligt samarbejde i bestyrelsen. Alle byder ind med idéer og er villige til at
yde en indsats. Inklusive ægtefællerne. Det være sig som guider, artikelskrivere og bogomdelere.
Derfor vil jeg rette en uforbeholden TAK til dem alle. Og til omdelerne og vores webmaster, Ebbe
Nielsen samt Torben Bill-Jessen, der er den sikre ankermand, når FAHS-bladene skal produceres.
Kasserer Henrik Bachmann har haft et meget stort arbejde med at omlægge medlemsregisteret,
hvorfra han bl.a. kan udskrive fakturaer. Og han har indført mobil-pay. Foreningen har dermed
taget et kvantespring ind i den moderne, digitale verden. Vi er således blevet moderniseret.
------------------------------------------------------------------------Vi vil gerne høre jeres kommentarer
om: Antal arrangementer
Arten af arrangementer
Bladets digitale udgave contra den trykte.
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