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Som fremlagt på generalforsamlingen xx.xxxx 2020 af formanden 

 

Året 2019/2020 var præget af et højt aktivitetsniveau i foreningen. Vi afholdt 18 

arrangementer, udgav en bog og indkøbte Trap Danmarks Gentofte bind til alle 

medlemmer. Det var også i 2019, at foreningen kunne fejre 25 års jubilæum. 

 

 

Borgmester Hans Toft taler i jubilæumsfesten  



Generelt 

Foreningen har ved udgangen af 2019 540 personlige medlemmer og 6 

foreningsmedlemskaber. Dette er en fremgang netto 72 medlemmer i løbet af det 

forgangne år. Der er nu kun godt 15 medlemmer, der får nyhedsbrevet sendt med 

posten. Ud over medlemmerne, får over 80 personer tilsendt vores nyhedsbrev, 

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

Kampmann Hansen, kasserer Hanne Tarp, Helle Juhl, Ning de Coninck-Smith, Karsten 

Kyed, og Jesper Morville. Suppleant er Mads Rønsholt. 

 Bestyrelsen har holdt seks 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 18 arrangementer 

med i gennemsnit over 50 deltagere. I alt mødte over 900 frem til vores 

arrangementer. 

Der er tale om vandreture:  

• Skovvejskvarteret 

• Skovshoved by og havn 

• Det centrale Gentofte 

• Klampenborg 

• Ordrup 



• Charlottenlund Slotshave 

Og de egentlige foredrag: 

• Tyske Flygtninge i Gentofte 

• Gestapo mord i Gentofte 

• Gentofte Kirkegårde 

• Lokalhistorisk Forenings 25 år 

• Trap VI Danmark 

• Jægersborg kirkeorgel 

• Sporene efter Arne Jacobsen i Gentofte 

• Ordrup Gymnasium på vej mod 150 år 

• Jødernes flugt til Sverige 

• Konservative i Gentofte i 100 år 

 

Og desuden rundvisninger kombineret med foredrag: 

• Christiansholm fort (bananfortet) i forbindelse med Kultur- og Festdage 

• Christiansholm fort (bananfortet) i forbindelse med Gentoftenatten 

  

 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, Gentofte kirkes bazar og Frivillighedscentrets åbent hus arrangement. 

 

 



Publikationer 

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 2020 

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

I 2019 valgte vi at indkøbe 350 eksemplarer af Trap Danmarks Gentofte bind, som 

blev uddelt til alle medlemmer. Faktisk blev det uddelt to gange, da vi ved en 

nærmere gennemgang fandt så mange fejl, at Trap Danmark besluttede at 

hjemkalde 1. oplag og producere et 2. oplag. Som vi naturligvis fik uden beregning. 

Derudover lavede vi en mindre (læs smallere) bog om et af Gentoftes landsteder, 

Tryggehvile. Denne publikation blev finansieret af tilskud fra private og fra 

kommunen. Allerede i første kvartal af 2020 kom så temahæftet om Jægersborg. 

Den har fået en fremragende anmeldelse og har tidligt vakt stor interesse. 

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. 

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 nu har vi forsøgt os med at lave en podcast. Resultatet var godt, men der 

har ikke været den store trafik på den. 

 



Fremtiden 

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

alle lokalområder i Gentofte er dækket. I 2020 er det planen at udsende temahæftet 

om Tuborg-området. 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 

 

 

Formanden fremviser Gentofte Kommunes jubilæumsgave 


