
Gentofte Lokalhistoriske Forening 

Årsberetning 2020-2021 

Som fremlagt på generalforsamlingen 15. september 2021 af formanden 

 

Året 2020/2021 var præget af de restriktioner, som var en følge af den herskende 
pandemi. På trods af disse har vi afholdt 16 arrangementer, de fleste af dem i form 
af vandreture, men der blev også mulighed for at holde generalforsamling og nogle 
få foredrag i den periode, hvor restriktionerne blev lempet i efteråret. Tiden er så fra 
foreningens side blevet udnyttet til at producere skriftligt materiale. Vi har udgivet 
to temahæfter og tre småskrifter. Vi har også sendt over 50 korte forslag til 
vandretursmål til medlemmerne. 

 

 

Generelt 

Foreningen har ved udgangen af 2020 577 personlige medlemmer og 6 
foreningsmedlemskaber. Dette er en fremgang netto 22 medlemmer i løbet af det 
forgangne år. Ud over medlemmerne, får over 100 personer tilsendt vores 
nyhedsbrev, 

 Bestyrelsen består af formand Flemming Noes-Rasmussen, næstformand Ning de 
Coninck-Smith, Niels Ulrik Kampmann Hansen, kasserer Hanne Tarp, Helle Juhl, 
Mads Rønsholt og Birgitte Dember. I 2020 sagde Karsten Kyed og Jesper Morville 
farvel til bestyrelsen. Herfra skal der lyde en stor tak for deres indsats gennem 
årene. Frem til næste generalforsamling er vi således uden suppleanter. 

 Bestyrelsen har holdt tre møder siden sidste generalforsamling og har, ud over at 
være udførende/tovholdere på arrangementer, forestået omdelingen af to trykte 
publikationer. 

Vi har modtaget støtte til vores publikationer, dels fra Gentofte Kommune, dels fra 
private fonds og personer. 



 I foreningen har vi tre hovedlinjer i vores arbejde for medlemmerne: 
arrangementer, publikationer og foreningens hjemmeside. 

 

Arrangementer: 

I året, der er gået siden seneste generalforsamling, har vi haft 16 arrangementer.  

Der er tale om vandreture:  

• Ibstrup, to gange (Flemming Noes-Rasmussen, FN-R) 

• Tuborg, tre gange (Niels Ulrik Kampmann Hansen, NUKH) 

• Krathuskvarteret, to gange (FN-R) 

• Hellerup (NUKH) 

• Arkitektmosen (FN-R) 

• Dyssegård () 

• Ermelundsvej (FNR) 

Og de egentlige foredrag: 

• Den spanske syge (NUKH) 

• Genforeningen (NUKH) 

 

Og desuden: 

• Besøg i Mindelunde med foredrag og rundvisning af Chr. Eugen-Olsen 

• Christiansholm fort i forbindelse med Gentoftenatten (NUKH og FNR) 

• Bogreception temahæfte Jægersborg (NUKH) 

  



 Der har i perioden været arrangementer i samarbejde med andre, herunder specielt 
i forbindelse med Gentofte kultur- og festdage. Men også menighedsråd, 
grundejerforeninger og andre lokale foreninger. Derudover har vi deltaget i Vangede 
Fest og Gentofte kirkes bazar.  

Publikationer 

I 2020 har vi skrevet to yderligere temahæfter: ”Jægersborg – fra kongebolig til 
boligkvarter” og ”Tuborg – fra industriområde til miderne bydel”. I 2021 er udkomet 
temahæftet om ”Hellerup – fra takstgrænsen til Charlottenlund Skov”. Vi udgiver 
løbende småskrifter (foldet A-5 format, fotokopieret, eller lagt direkte på 
hjemmesiden) om smallere emner eller i forbindelse med arrangementer. I det 
forløbne år er det blevet til  

• Mærkedage 2021 

• Tysker bunkers i Gentofte 

• Den spanske syge 

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

I 2020/2021 har vi valgt at udgive korte mails med inspiration til vandretursmål i 
lyset af corona-restriktionerne. Under overskriften Vidste du at… har vi sendt over 
50 forslag til medlemmerne.    

Foreningens hjemmeside 

På hjemmesiden findes en 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. Hjemmesiden har været 
lidt plaget af manglende opdateringer. Et forhold, som vi arbejder på at forbedre. 

Facebook 

Vores facebookside har fået fornyet liv. Der bliver løbende lagt nyheder og 
inspiration omkring lokalhistoriske emner op. Tilgå den for eksempel via foreningens 
hjemmeside. Husk at invitere bekendte til at følge foreningen. 



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 Slots- og Kulturstyrelsen (specielt vedrørende 
Bernstorff og Charlottenlund slotte og slotshaver). Vi har også udvidet samarbejdet 
med andre lokale foreninger, for eksempel grundejerforeninger og menighedsråd.  
Som noget nyt har vi forsøgt os med at lave en podcast. Resultatet var godt, den kan 
tilgås fra vores hjemmeside. 

 

Fremtiden 

Det er bestyrelsens agt at fortsætte med at udgive temahæfter, forhåbentlig indtil 
alle lokalområder i Gentofte er dækket. I 2020 blev temahæfterne om Jægersborg 
og Tuborg udsendt. De resterende temahæfter planlægges til 2021.  

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. 

I den forbindelse vil vi kraftigt opfordrer til, at alle medlemmer meddeler foreningen 
deres e-mail adresse. Det giver en bedre kommunikation, og med de seneste 
portoforhøjelser kan foreningen spare mange penge.  

Afslutning 

Foreningen er i god gænge på flere fronter, vi har et stort fremmøde til vore 
arrangementer, vore temahæfter sælges i store antal, og vi har en sund økonomi. Vi 
får stor anerkendelse for vores arbejde. En stor tak fra formanden til alle, der har 
bidraget til foreningens aktiviteter.  

Flemming Noes-Rasmussen 

Formand 



 


