Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn
Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland

Beretning for året 2014.
Foreningen har i dag 120 medlemmer fordelt på 30 parmedlemsskaber og 60 enkelt
medlemsskaber. Vi har i år haft en afgang på 15 medlemmer og en tilgang på 40 medlemmer
dvs. en nettotilgang på 25 medlemmer.
Foreningens økonomi er stadig god.
Bestyrelsesmøder
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 2 bestyrelsesmøder.
Nye vedtægter
Bestyrelsen har besluttet at forslå en ændring af foreningens vedtægter. Formålet er at ændre
foreningens navn til ”Nykøbing Sjælland lokahistoriske forening” og en ny § 3 Foreningens
formål, hvor det blandt andet fremgår at ”Forening kan efter bestyrelsens beslutning yde
støtte til formidling af lokal historie”. Der tilføjes en ny § 6 Hæftelser ”Foreningen hæfter kun
for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke
foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse” Endelig er der en række
mindre ændringer og præciseringer.
Forslaget behandles på generalforsamlingen den 19. marts i henhold til vedtægternes § 9
Ændring af vedtægter
Aktiviteter i 2014
Foredrag om det gamle Nykkøbing
I 2014 genoptog foreningen arrangementerne ”Fra det gamle Nykøbing”, hvor der fortælles om
virksomheder, personer og familier, som har haft betydning for Nykøbing. Det er blevet til 3
foredrag i Pakhuset i Nykøbing.
Vognmandsgården i Nykøbing – om familien Jakobsen, mandag den 12. maj 2014,
foredrag Claus Marcussen
Juristerne i Nykøbing Sjælland i 1900-tallet, torsdag den 23. oktober 2014, foredrag John
Richter
Billesborg fra mejeri til varmeværk, torsdag den 11. december 2014, foredrag Claus
Marcussen
I de 3 arrangementer i 2014 har ca. 160 personer deltaget. Arrangementer har været en stor
succes og har betydet en væsentlig tilgang af medlemmer til foreningen.
Foråret 2015
I foråret er afholdt ét foredrag i pakhuset i Nykøbing
Helte og skurke i det nordlige Odsherred 1860 – 1930, torsdag den 12. februar 2015,
foredrag Journalist Torben Andersen.
Her deltog 55 personer.
Vi mindes Sophus ”Trommeslager” Jensen”, torsdag den 19. marts 2015, foredrag Claus
Marcussen
Nykøbing i besættelsen 1940-45, torsdag den 16. april 2015, foredrag Claus Marcussen.
Her forventer vi også en stor tilslutning
Byvandringen I Nykøbing
Der blev gennemført 5 byvandringer i Nykøbing, 3 byvandringer hvor Finn og Svend var guider
(Den gode historie) med i alt 72 deltager og 2 byvandring i samarbejde med Odsherred
Turistforening hvor Finn og Claus var guider med i alt 22 deltager. I alt deltog 94 i foreningens
arrangementer i byvandringer i Nykøbing

Byvandringen I Nykøbing (Finn og Svend): Onsdag den 25. juni 2014, 14 deltagere,
onsdag den 16. juli 2014, 25 deltagere og onsdag den 6. august 2013, 33 deltagere
Byvandringer i Nykøbing i samarbejde med Odsherred Turistforening (Finn og
Claus): mandag den 30. juni 2014, 11 deltagere og mandag den 16. juli 2014, 10 deltagere.
I alt deltog 94 personer i byvandringerne i 2014
Foreningens hjemmeside
Foreningens hjemmeside www.nykobingslokalhistoriske.dk har i 2014 haft 16.211 besøg på
hjemmesiden, svarende til 44 pr. dag.
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.
På bestyrelsens vegne
Finn Mørup
Formand

