Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn
Lokalhistorisk forening for Nykøbing

Beretning for året 2012.
Årets aktiviteter
Byvandringer
Der blev gennemført 3 byvandring i Annebergparken – Den gode historie og 1 bestilt
byvandring med tilsammen 63 deltagere

Pris for deltagelse 50.kr.
Fra Nykøbing til Titanic
I januar 2013 gennemførte vi et arrangement i pakhuset – Fra Nykøbing til Titanic hvor Torben
Andersen fortalte om Ejnar Windeløv og Windeløv familien. Aften blev afsluttet med
fortællinger om livet i Nykøbing i 1930’erne ved Bessie Gideon. I alt deltog 85 personer.
I alt deltog 148 i foreningens arrangementer.
Foreningens hjemmeside
Foreningens hjemmeside www.nykobingslokalhistoriske.dk er tilgængelig fra Odsherred
Biblioteks hjemmeside.
I 2012 har 9.993 besøgt hjemmesiden, svarende til 27 pr. dag.
Vi har opfordret medlemmer til at oplyse E-mail adresse så vi kan sende nyhedsbreve mm. via
E-mail til vores medlemmer. Dags dato har 59 medlemmer tilmeldt sig.
Bestyrelsesmøder
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 3 bestyrelsesmøder.
Foreningen
Foreningen har i dag 91 medlemmer fordelt på 71 enkelt medlemskaber og 10 parmedlemskaber. Vi har i 2012 endeligt fået styr på vores medlemsregistrering
Bestyrelsen har besluttet at foreslå nye kontingent satser således; enkeltmedlemskab 100 kr.
som hidtil og 150 kr. for parmedlemskab, gældende for 2014.
Foreningens økonomi er stadig god. Med vores nye regnskabssystem har vi lavet en
elektronisk registrering af kontingent betaling og medlemslisten.
Vi udsender nu reminder om kontingent betaling f.eks. i forbindelse med udsendelse af
nyhedsbrev.
Overgangen til betaling via netbank og lukningen af bankernes kasseservice har ikke gjort det
lettere for vores medlemmer, 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 på tide at nye kræfter kommer til
så overvej om du har lyst og mulighed for at indtræder i bestyrelsen.
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 det kommende år søge at oprette
arbejdsgrupper som f.eks. kan arbejde med arrangementer eller digitalisering af billeder,
tekster mm og dermed være med til at bevare vores fælles kulturarv (i samarbejde med
Odsherred Lokalhistoriske arkiv).

Vi arbejder i bestyrelsen med en serie arrangementer under fælles titlen ” Fra det gamle
Nykøbing” hvor personer fortæller om virksomheder, håndværk/kunsthåndværk, personer og
familier, som har haft betydning for Nykøbing.
Vi har konstateret, at der er et ønske om at lave eftermiddags arrangementer. Det vil vi
forsøge med i efteråret.
I år har vi besluttet, at genoptage byvandringerne i Nykøbing (mange henvendelser via
turistkontor og andre).
Jeg vil slutte min beretning med at takke medlemmerne og bestyrelsen for god opbakning
Med håbet om, at vores forening kan medvirke til støtte for den voksende interesse for vores
egen historie.
Finn Mørup
21. marts 2013

