Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn
Lokalhistorisk forening for Nykøbing

Beretning for året 2011.
Vi har i år udsendt 2 nyhedsbreve med aktivitetsprogram og invitation til generalforsamling.
Foreningen har i 2011 gennemført 4 arrangementer med i alt 157 deltagere.
Årets aktiviteter
Byvandring i Annebergparken
Der blev gennemført 4 byvandring i Annebergparken – Den gode historie; den 26. maj
2011, kl.19.00, den 27. juli 2010. kl.19.00, den 10. august 2011, kl. 19.00 og den 13. august
2011 (et arrangement bestilt af privat med i alt 11 deltagere) I alt deltog 157 personer.

Arkitekt Finn Mørup, landskabsingeniør Jørgen Stoltz og tidligere plejer Poul Erik Hansen vil tage
os med på en byvandring i Annebergparken og fortælle om de mange bevaringsværdige bygninger,
haver og parklandskaber, samt historie fra dengang området var hospital.
Turen omfatter besøg i Kirken (i administrationsbygningen) og kapellet ved skov kirkegården (i
Grønnehave Skov).
Pris for deltagelse 50.kr. Bestyrelsen har besluttet at donerer 12,50 kr. pr. deltager til Psykiatriske
Museum i Annebergparken.
Foreningens medvirken i høringer om byggesager mm.
Foreningen har medvirket i høringen om ombygningen af Grønnehaveskolen i Annebergparken.
Vores medvirken førte til at ombygningen af huset bliver gennemført således at alle udvendige
ændringer følger lokalplanens bestemmelser om bevaring af det udvendige arkitektoniske
udtryk.
Foreningens hjemmeside
Bestyrelsen oprettet en hjemmeside som blev åbnet i april 2010. Hjemmesiden
www.nykobingslokalhistoriske.dk er tilgængelig fra Odsherred Biblioteks hjemmeside.
I 2011 har 7.358 besøgt hjemmesiden, svarende til 613 pr måned eller 20 pr. dag.
Vi har i det senest nyhedsbrev og indkaldelsen til generalforsamlingen opfordret medlemmer til
at oplyse E-mail adresse så vi fremover kan sende nyhedsbreve mm. via E-mail til vores
medlemmer. Dags dato har 47 medlemmer tilmeldt sig.
Bestyrelsesmøder
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 3 bestyrelsesmøder.
Foreningens fremtid
Det er nu 5 år siden foreningen ændrede sine vedtægter (2007) og dermed udvidede
foreningens formål til også at omfatte kulturarv/historie i Nykøbing. Det store antal deltagere
til vores arrangementer i de senest år (279 i 2011 og 157 i 2012) er et positivt resultat
Foreningen har i dag 113 medlemmer. Året 2011 har været et stille år uden møderne i
Pakhuset. I efteråret 2012 vil vi genoptage foredrag mm i Pakhuset.
Vi tror og håber at mange af foreningens medlemmer har lyst og mulighed for mere aktivt at
medvirke i foreningens arbejde. Bestyrelsen vil derfor i de kommende år søge at oprette
arbejdsgrupper som f.eks. kan arbejde med digitalisering af billeder, tekster mm og dermed
være med til at bevare vores fælles kulturarv (i samarbejde med Odsherred Lokalhistoriske
arkiv).

Foreningens økonomi er stadig god selv om vi i 2011 har måttet konstaterer at en del
medlemmer ikke har betalt kontingent. Med vores nye regnskabssystem har vi lavet en
elektronisk registrering af kontingent betaling og medlemslisten.
Så vi har besluttet at udsende en reminder i forbindelse med nyhedsbrevet maj 2012.
Overgangen til betaling via netbank har betydet at medlemmer som ikke bruger netbank skal
betale 30 kr. for giro eller kontant betaling i banken. Desværre kan vi ikke undgå denne afgift
så hvis du ikke har netbank så kan du betale direkte til kasseren eller formanden.
Den nuværende bestyrelse har siddet i en række år. Det er nok på tide at nye kræfter kommer
til så overvej om du har lyst og mulighed for at indtræder i bestyrelsen.
Jeg vil slutte min beretning med at takke medlemmerne og bestyrelsen for god opbakning.

Finn Mørup
20. marts 2012

