Lokalhistoriskforening for Gentofte
Årsberetning 2012-2013
Som fremlagt på generalforsamling 29/4-2013.

Generelt
Bestyrelsen har afholdt 5 møder i det forgangne år. De sidste to uden Allan Richter Olsen, der døde i januar
2013. Bestyrelsen var repræsenteret ved begravelsen.
Æret være hans minde.

Arrangementer.
Året bød på 15 udflugter eller foredrag:
















12. april 2012: Bomhuse og bompenge ved Mette Henriksen. 80 deltagere.
23. april 2012: Salon på Sølyst, to gange Charlotte ved Anne Scott Sørensen og Annelise Ballegård.
183 deltagere.
17. juni 2012: Vangede Busture ved Finn Holm-Jørgensen. 40 deltagere.
21. juni 2012: Hellerup Strandhave ved Lene Hoffmann 20 deltagere.
4. september 2012: Gentofte Bymidte - vandring ved Niels Ulrik Kampmann Hansen. 15 deltagere.
15. september 2012: Rundvisning Skovshoved Havn ved Flemming Noes-Rasmussen. 15 deltagere.
30. september: Rundvisning på Charlottenlund Fort ved Karsten Kyed. 20 deltagere.
30. september: Nordre oversvømmelse, vandring langs Hvidørebækken ved Niels Ulrik Kampmann
Hansen. 15 deltagere.
11. oktober: Gentofte Brandmuseum ved Anders Holde og Søren Sørensen. 6 deltagere.
24. oktober: Besøg på Saxo Bank’s hovedsæde 35 (ud af 70 mulige) deltagere.
17 november 2012: Hellerup Dame Roklub ved Ning de Coninck-Smith. 30 deltagere.
27. november 2012: Historien om Skovshoved Havn ved Flemming Noes-Rasmussen. 30 deltagere.
4. marts 2013: Fortællinger fra det gamle Skovshoved ved Jan Beck Jensen. 25 deltagere.
18. marts 2013: Biografer i Gentofte ved Erik Hamre. 40 deltagere.
9. april 2013: Charlottenlund Slot ved Flemming Noes-Rasmussen. 80 deltagere.

Et højt aktivitetsniveau (sammenlignet med målet i formålsparagrafferne), og med i alt cirka 625 deltagere.

Bog om Biografer i Gentofte
I forbindelse med Gentofte Kinos 75 års jubilæum købte anskaffede og uddelte vi til foreningens
medlemmer bogen om Gentoftes biografer til alle medlemmer.

Småskrifter
Gentofte for 100 år siden. I nyhedsbrevet fra maj 2012 opregnede vi en række begivenheder, der i 2011/12
havde 100-års jubilæum. Den lille oversigt blev godt modtaget af medlemmerne, så i marts 2013
producerede formanden og næstformanden et lille skrift, som opregnede mærkedage i 2013.
Disse oversigter tjener til at fastholde begivenheder i Gentoftes historie og kan derudover ses som et bidrag
til samlingen af erindringssteder i kommunen.

Blog
I 2012 begyndte foreningen at tage moderne kommunikationsmidler i brug, og ud over det elektroniske
nyhedsbrev, blev der påbegyndt en blog for foreningen. I løbet af 2012 var der på denne 23 indlæg og 7
kommentarer. Hvor mange, der har besøgt den, er ikke opgjort præcist, men der er skuffende få
kommentarer til indlæggene. Bestyrelsen vil diskutere en eventuel fortsættelse af bloggen.

Samarbejde med andre






Grønt Råd. Foreningen er repræsenteret i dette organ, og varetager lokalhistoriske interesser.
Bernstorff Slotshave. Foreningen er repræsenteret i kontaktgruppen, hvor man blandt andet
diskuterer den videre udvikling af slotshaven og initiativer til at føre dele af den tilbage til en mere
oprindelig udformning
Befæstningens Dag. Den årlige befæstningens Dag (i slutningen af september) har bidrag fra
foreningen hvert år.
Lokalhistorisk arkiv. Foreningen har et tæt samarbejde med Gentoftes Lokalhistoriske arkiv, både
på arrangementssiden og i indsamling og formidling af arkivalier

Kontakt til kommunen




Kultur- og Festdage. Foreningen bidrager typisk til flere af arrangementerne, for eksempel
cykelture og busture, som vi tilfører et historisk indhold.
Gentofte natten. Som ovenfor.
Borgmesteren. Kommunens ledelse viser stor interesse for det lokalhistoriske arbejde og støtter
gerne både arrangementer og bogudgivelser.

Arkivarbejde




Lokalhistorisk arkiv. Foreningen bidrager med indsamlede arkivalier og med hjælp til formidling af
disse.
Slotsgartnerens arkiv. På Charlottenlund Slot findes et arkiv, som vi er ved at gennemgå med
henblik på registrering og forsvarlig opbevaring.
DTU-Aqua. I forbindelse med Danmarks Fiskeriundersøgelsers udflytning fra Charlottenlund Slot
(planlagt til 2016) assisterer foreningen med gennemgang og registrering af de historiske dele af
arkiv og bibliotek på slottet.

Øvrigt
Bestyrelsen har optrådt i en række sammenhænge for forskellige foreninger i kommunen, lige som enkelte
medlemmer har produceret lokalhistorisk stof til diverse udgivelser (for eksempel Vangede avis).
Der har været en mindre nettotilgang af medlemmer til foreningen, blandt andet som følge af succesfulde
arrangementer som Salonen på Sølyst.
Bestyrelsen har lige som tidligere selv stået for produktion af nyhedsbrev og uddeling af den omtalte bog
om biografer i Gentofte.
Foreningens hjemmeside er løbende blevet opdateret og udbygget af Ulla Djurhuus.

En stor tak fra formanden til alle, der på disse og andre måder har bidraget til foreningens aktiviteter.

