Beretning for året 2013.
Formanden indledte beretningen med at mindes Per Pandrup – Ulkerupsjælenes far døde den 21. august 2013. Historien
om det forsvundne folk, som han fortalt med stor glæde, er på mange måder et sindbillede på Pers – ildhu – vilje - og hans
altfavnende menneskelighed og folkelighed.
Per var aktiv i mange sammenhænge – blandt andet i bestyrelsen i Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn.
Per stillede sig altid forrest – hvor meningerne brydes. Per var et fyrtårn som vi andre kunne pejle efter.
Sådan vil vi huske Per - Æret være hans minde
Foreningen
Foreningen har i dag 97 medlemmer fordelt på 65 enkelt medlemskaber og 16 parmedlemsskaber. Vi har i 2013 haft en lille
medlemstilgang fra 91 til 97 medlemmer.
Foreningens økonomi er stadig god.
Bestyrelsesmøder
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 2 bestyrelsesmøder.
Årets aktiviteter
Der blev gennemført 3 byvandringer i Annebergparken og 3 byvandringer i Nykøbing – Den gode historie og 1 bestilt byvandring i Annebergparken med 25 deltager (Pensionistafdelingen af Holbæk Lærerforening)
Byvandringer i 2013 Annebergparken,
22. maj – 25 deltagere,
30. maj – aflyst,
11. juli. – 13 deltagere
22. august, kl. 19.00 – 4 deltagere
Byvandringen I Nykøbing,
29. maj, – 22 deltagere
10. juli 2013, – 45 deltagere
21. august 2013, – 10 deltagere
I alt deltog 119 i foreningens arrangementer, 42 i byvandringerne i Annebergparken og 77 i byvandringer i Nykøbing.
Foreningens hjemmeside
Foreningens hjemmeside www.nykobingslokalhistoriske.dk har i 2013 haft 19.267 besøg på hjemmesiden, svarende til 53 pr.
dag.
Aktiviteter i 2014
Vi gennemføre 3 byvandringer i Nykøbing i 2014 (den gode historie). Finn og Svend fastlægger datoer. Den 25. juni, 16. juli
og 6. august.
Vi har besluttet at genoptage arrangementerne” Fra det gamle Nykøbing” hvor personer fortæller om virksomheder, håndværk/kunsthåndværk, personer og familier, som har haft betydning for Nykøbing.
Claus Marcussen har skrevet en bog om Stig Jacobsen. Med udgangspunkt i bogen og efter aftale med Stig Jacobsen vil Foreningen gennemføre et arrangement i foråret 2014, hvor Claus Marcussen vil fortælle historien om Sig og Nykøbing.
I efteråret 2014. Advokatfirmaerne i Nykøbing ved John Richter.
En af foreningens roller er verificering og indsamling af lokalhistorisk stof. F.eks. at afklare billeders oprindelse, sted og indhold. Foreningen vil invitere til ”Hvem – Hvad – Hvor” arrangementer, som afholdes som eftermiddagsarrangementer.
Medlemmerne deltager gratis i foreningens arrangementer.
Hæftet om kulturarv er ved at være opbrugt. Vi har besluttet, at der udarbejdes en folder i A5 format på 4 sider (et foldet A4
ark), indhold: noget om foreningen suppleret med billeder og indmeldings blanket mm.
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
28. marts 2014



