Gentofte Lokalhistoriske Forening
Årsberetning 2014-2015
Som fremlagt på generalforsamlingen 28.april 2015 af formanden

Generelt
Bestyrelsen består af formand Flemming Noes-Rasmussen, næstformand Niels Ulrik
Kampmann Hansen, kasserer Hanne Tarp, Ning de Coninck-Smith, Karsten Kyed, Ulla
Djurhuus og Jesper Morville. Sidstnævnte afløste 20. april 2014 Karen Hoffmann, der
afgik ved døden og blev bisat fra Holmens Kirke. Karen var et trofast, hjælpsomt og
meget værdsat medlem af foreningen og bestyrelsen. Æret være hendes minde.
Bestyrelsen var til stede ved bisættelsen. Bestyrelsen var også repræsenteret, da et
mangeårigt bestyrelsesmedlem, Kaj Torp – admiralen af Gentofte Sø – blev begravet
fra Gentofte Kirke.
I foreningen har vi tre hovedlinjer i vores arbejde for medlemmerne:
arrangementer, publikationer og foreningens hjemmeside.
Arrangementer:
I året, der er gået siden sidste generalforsamling, har vi haft 16 arrangementer med i
gennemsnit 30 deltagere. Der er tale om vandreture:
• 12. juni 2014: Tour de Arkitektmosen (Hundesømosen)
• 27.maj 2014: Byvandring i det gamle Jægersborg
• 18. september 2014: Charlottenlund slotshave
• 3. marts 2015: Byvandring i Jægersborg
Og de egentlige foredrag:
• 13. maj 2014: Gentofte set gennem topografiske kort
• 7. oktober 2014: Landboreformerne i Gentofte 1764-66
• 1.december 2014: Dansk Skolebyggeri i går og i dag

Og desuden rundvisninger kombineret med foredrag:
• 17.marts 2014: Rygårds Skole
• 29. marts: Det gamle vandtårn på Ræveskovsvej
• 3. april 2014: Garderhøjfortet
• 28. april 2014: SaxoBank
• 23. september 2014: Schäffergården
• 9. december 2014: Jægersborg Slot/ Jægersborghave
• 16. januar 2015: Skt. Lukas Stiftelsen
• 19. marts 2015: Dyssegårdskirken
• 11. april 2015: Hvidøre Slot

Til nogle arrangementer ville det have været rart med mere end en halv snes
deltagere – til andre var der flere tilmeldte, end der var plads til. Vi vil forsøge at
adressere dette fremover.

Publikationer
Vi udgiver løbende småskrifter (foldet A-5 format, fotokopieret) om smalle emner
eller i forbindelse med arrangementer. I det forløbne år er det blevet til to:
• Mærkedage 2015
• Gentoftes vandtårne
Disse to (og alle tidligere) er tilgængelige på foreningens hjemmeside. I forbindelse
med arrangementer sker det også, at deltagerne får udleveret skriftligt materiale,
for eksempel Kortserien over det historiske Gentofte, brochuren om Skt. Lukas
Stiftelsen og den fine lille bog om Hvidøre.

Som noget nyt i 2014 har vi produceret et såkaldt Temahæfte: Jægersborg by og
slot. Det er et mindre ambitiøst projekt end årbøgerne, men med samme
kvalitetskrav til indholdet. At dømme efter det første hæftes succes, vil vi overveje
at lave flere af slagsen.
Endelig har vi foreningens flagskib: Årbogen, Gentofte Journalen. Den næste
handler om Charlottenlund Slot, beboere og skov. Den bliver årbog 2014/15 og
forventes at komme sidst på året 2015.

Foreningens hjemmeside
På hjemmesiden findes oversigt over afholdte og planlagte arrangementer,
nyhedsbreve, Gentoftehistorier (småskrifterne), foruden informationer om
foreningen og links til andre lokalhistoriske eller lokale emner/hjemmesider. Der er
også mulighed for at købe bøger direkte via hjemmesiden.
Som noget nyt i 2014 har Ulla Djurhuus sørget for, at hjemmesiden er blevet
mobilvenlig.

Andre aktiviteter
Foreningen har et tæt samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte Kommune og
med andre afdelinger i kommunen, blandt andre ”Grønt Råd”. Derudover har vi
gode kontakter til Skovdistriktet og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
(specielt vedrørende Bernstorff og Charlottenlund slotshaver).

Afslutning
Foreningen er i god gænge på flere fronter, og bestyrelsen blev da også genvalgt på
generalforsamlingen i 2015. Samtidig blev der valgt to suppleanter, nemlig Helle Juhl
og Finn Holm-Jørgensen.
En stor tak fra formanden til alle, der har bidraget til foreningens aktiviteter.

