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Som fremlagt på generalforsamlingen 25.april 2017 af formanden 

 

Generelt 

Foreningen har nu tæt på 400 personlige medlemmer og 7 foreningsmedlemskaber. 

Dette er en mindre nettotilgang i forhold til forrige år. 

 Bestyrelsen består af formand Flemming Noes-Rasmussen, næstformand Niels Ulrik 

Kampmann Hansen, kasserer Hanne Tarp, webmaster Ulla Djurhuus, Ning de 

Coninck-Smith, Karsten Kyed, og Jesper Morville. Suppleanter er Helle Juhl og Susi 

Alsfelt. Bestyrelsen har holdt fem møder siden sidste generalforsamling og har, ud 

over at være udførende/tovholdere på arrangementer, forestået omdelingen af tre 

trykte publikationer. 

 

 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 20 arrangementer med i 

gennemsnit over 40 deltagere.  

Der er tale om vandreture:  

• 3. maj 2016: Ermelunden 

• 10. juni 2016: Det centrale Gentofte 

• 10. juni 2016: Ordrup 

• 11. juni 2016: Charlottenlund Skov 

• 11. juni 2016: Skovshoved Havn 



Og de egentlige foredrag: 

• 20. april 2016: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte 

• 17. maj 2016: Guld og grønne skove 

• 27. maj 2016: Gentofte og hundens historie  

• 6.september 2016: Jægersborg sogn og kirke 

• 21. september 2016: Johannes Jørgensen og Gentofte 

• 5. oktober 2016: Hellerups udvikling 

• 7. november 2016: Befæstningsanlæg 

• 15. november 2016: Trafik i Gentofte 

• 8. februar 2017: Jægersborg og parforcejagt 

• 23. februar 2017: Vilvorde 

• 15. marts 2017: Skovshoved by og havn 

• 5. april 2017: Hovmarksgården 

 

Og desuden rundvisninger kombineret med foredrag: 

• 10.september: Hellerup og Blindeinstituttet 

• 28. september 2016: Sølyst 

• 10. december 2016: Hellerup Roklub 

 

 Der har i perioden været arrangementer i samarbejde med andre, eksempelvis 

Menighedsråd, Grundejerforeninger Johannes Jørgensen Selskabet. 

 

 



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 fire: 

• Mærkedage 2017 

• Jægersborg Kirke 

• Johannes Jørgensen og Gentofte 

• Vilvorde og landstederne langs Vilvordevej 

Disse fire (og alle tidligere) er tilgængelige på foreningens hjemmeside.  

I 2016 fulgte vi op på temahæfterne med udgivelsen af endnu to Temahæfter: 

”Ordrup” og ”Skovvejskvarteret og Ermelunden”. Hæfterne bliver alle fire modtaget 

meget positivt og har resulteret i en række nye medlemskaber. Ud over disse har vi 

genoptrykt en lille perle: ”Fra Gentofte Kommune” fra 1912 med tekst af Johannes 

Jørgensen.  

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. 

 

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). Vi har også udvidet 

samarbejdet med andre lokale foreninger, for eksempel grundejerforeninger og 

menighedsråd. 

 



 

 

Fremtiden 

Det er bestyrelsens agt at fortsætte med at udgive temahæfter, forhåbentlig indtil 

alle lokalområder i Gentofte er dækket.  

Et andet højt prioriteret ønske fra bestyrelsen er at udvide den direkte 

kommunikation og dialog med medlemmerne. Dette foregår i dag primært gennem 

foreningens hjemmeside, men vi overvejer at gå på facebook. Det er vigtigt for det 

fortsatte arbejde, at vi kan få ideer og feedback direkte fra medlemmerne. Alle er  

velkomne til at sende en e-mail til bestyrelsen, men da relativt få benytter sig heraf, 

vil vi forsøge os med andre kommunikationskanaler. 

I den forbindelse vil vi kraftigt opfordrer til, at man fortæller os, hvilken e-mail 

adresse, vi kan nå jer på. Det giver en bedre kommunikation, og med de seneste 

portoforhøjelser kan foreningen spare mange penge.  

Afslutning 

Foreningen er i god gænge på flere fronter, og bestyrelsen blev da også genvalgt på 

generalforsamlingen i 2016. Samtidig blev der valgt to suppleanter, nemlig Helle Juhl 

og Susi Alsfeldt. 

En stor tak fra formanden til alle, der har bidraget til foreningens aktiviteter.  

 

 

Flemming Noes-Rasmussen 

formand 

 


