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Loka/historis;k Forening for Nykøbing Sjælland og omegn

Nyhedsbrevjuni 2008
Generalforsamling, den 25. marts 2008

kl. 19.00 i Pakhuset, Vesterbro, Nykøbing

Referat
Formanden indledte generalforsamlingen med at mindes Lene Puck Ishøj som døde i det forløbne år. Lene
var initiativtager tillokalhistoriskforening og i mange
år foreningens f ormand
l. Valg af dirigent og stemmetællere.
Per Pandrup blev valgt til dirigent.
Stemmetællere; Ib Christoffersen og Inger Fabricius

2. Formandens beretning.
Finn Mørup aflagde beretni ng. Beretningen blev godkendt.
Beretningen udsendes med referatet fra generalforsamlingen.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
til godkendelse.
Regnskabet blev forelagt af kasserer Poul Jensen.
Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget og forslag til arbejdsplaner for det kommende år.
Budget og arbejdsplaner for 2008 blev godkendt. Det
blev foreslået, at indtægter (deltagerafgift) indgår i
budgetforslaget.

5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen forslog uændret kontingent på 100,-kr.
Kontingent for 2008 på 100 kroner blev godkendt.

6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på
generalforsamlingen
7. Valg af2 bestyrelsesmedlemmer.
Anne Alsøe ønskede ikke genvalg
Finn Nielsen var på valg og blev valgt. Birgit Krogh
blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt.

8. Valg af2 suppleanter samt revisor og revisorsuppleant.
Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen
Kirsten Larsen, modtog genvalg og Per Pandrup blev
valgt som suppleant.
Erik Nielsen og Ib Christoffersen blev genvalgt som
revisorer

10. evt.
Intet

Beretning for året 2007
Første år med de nye vedtægter
Året 2007 blev et omstillingens år. Arbejdet med en
udvidelse af foreningens formål blev i 2007 udmøntet
i et forslag til nye vedtægter, som havde til formål at
udvide foreningens formål til også at omfatte bevaring
af kulturhistoriske værdifulde bygninger og bymiljøer.
På generalforsamlingen den 13. marts 2007 blev bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter
og navn drøftet. Generalforsamlingen besluttede enstemmigt, at anbefale vedtægterne til vedtagelse (med
enkelte rettelser) på en ekstraordinær generalforsamling. I alt deltog 35 medlemmer i generalforsamlingen.
Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt
den 8. maj 2007. I alt deltog 20 medlemmer, generalforsamling vedtog de nye vedtægter enstemmigt.
Vores forening som i mange år har medvirket til indsamling af personalhistorie, billeder og anden arkivmateriale, skal dermed også beskæftige os med byens

[_

huse og kvarterer og byens udvikling med henblik på
at bevare og sikre byens arkitektur m.m.
Med baggrund i de nye vedtægter anmodede bestyrelsen Odsherred kommune om at blive underrettet om
planforslag (kommuneplan, lokalplaner m.m.), samt
sager som omfatter ombygning/nedrivning af bevarings-værdige bygninger m.m.

Lokalplan Annebergparken
Den 4. juni 2007 besluttede bestyrelsen at fremsende
bemærkninger og indsigelser til forslaget til lokalplan
2007-06 for Annebergparken. Vores bemærkninger/indsigelser forslog en række ændringer med det
formål at styrke planens muligheder for at bevare det
unikke og meget bevaringsværdige område. Uden at
fremhæve foreningens indsats er det nok værd at konstater, at vores bemærkninger og indsigelser alle blev
opfYldt ved lokalplanens endelige vedtagelse.

Kulturkonference

Årets aktiviteter

Odsherred kommune afholdt den 28. april 2007 kulturkonference på Vallekilde højskole. Foreningen var
inviteret, fra bestyrelsen deltog Birgit Krogh og Finn
Mørup.

Byvandring i Annebergparken den 21. maj 2007.
(55 deltagere).

Arbejdet i bestyrelsen

Arkitekt Finn Mørup, landskabsingeniør Jørgen Stoltz
og tidligere plejer Peter Linde fortalte om de mange
bevaringsværdige bygninger, haver og parklandskaber,
samt historier fra dengang området var hospital.

Bestyrelsen har i 2007 arbejdet med udarbejdelse af
et hæfte om kulturarv og kulturmiljøer i Nykøbing. Vi
havde håbet at hæftet som er på 8 sider kunne være
udgivet i 2007 - det lykkedes ikke. Vi udgiver hæftet i
2008. Hæftet vil blive udsendt til medlemmerne.

Byvandring i Nykøbing den 26. juni 2007, ved arkitekt Finn Mørup. (15 deltagere).

For at forbedre kontakten til foreningens medlemmer
har vi i år udsendt 2 nyhedsbreve med aktivitetsprogram og invitation til at deltage i foreningens arrangementer. I alt deltog 205 i foreningens arrangementer.

Nykøbing aften den 27. november 2007. (90 deltagere)

I efteråret har bestyrelsen fremstillet en DVD med
gamle Nykøbing film, som blev brugt ved en fi lm
aften den 27. november i Pakhuset. Fremmødet var
meget stort og der var stor interesse for muligheden
for at evt. at kunne købe denne DVD. Bestyrelsen har
taget kontakt til Odsherreds Kulturhistoriske Museum
(som har rettighederne til Gunnar Rasmussens film)
med henblik på udgivelse af en DVD med gamle
Nykøbing film.
Bestyrelsen har på flere møder drøftet projektet om
at nedrive en del afhusrækken ved torvet i Nykøbing
(i forbindelse med udvidelse af SuperBest). Bestyrelsen besluttede den 25. januar 2008 at støtte klagen
til Naturklagenævnet, over Odsherred Kommunes
beslutning af 18. december 2007 om at give tilladelse
til nedrivning af Algade 64-66.

Lokalhistoriske arkiver i Odsherred

Byvandringen blev på grund af kraftig regn (skybrud)
aflyst efter ca. 45 min.

Malermester John Wolmer fortalte om 3 genrationers
malervirksomhed i Nykøbing.
Derefter blev der vist 2 film om Nykøbing og omegn
Nykøbing fra 1928- 1955, film optaget af boghandler
Gunnar Rasmusse.
Møllebranden på Vesterbro 1941, film optaget afRigmor Tvede.

Sommerhusliv i Skærby Bakker den 29. januar
2008 (45 deltagere).
Kirsten Stallknecht fortalte om sommerhusliv fra de
første "nybyggerår" til i dag og om Familien Stallknecht som gennem flere generationer har tilbragt ferier
og fritid i sommerhuset på Skærby Strand og hos
familien i Nykøbing Sjælland.

Bestyrelsesmøder

Odsherred Kommune afholdt den 29. januar 2008 fæl lesmøde for J.okalhistoriske foreninger, fra bestyrelsen
deltog Sven Langhans.
De 3 lokalhistoriske arkiver er meget forskelligt organiseret i kommunen. Der er et behov for at etablere et
fælles arkiv i Odsherred, f.eks. placeret på Odsherred
Kulturhistoriske Museum på Annebjerg.

Vi håber at Odsherred kommune i løbet af2008 vil
tage initiativ til ny organisering af de lokalhistoriske
arkiver med det formål at forbedre tilgængeligheden
for borgere som vil bruge de lokalhistoriske arkiver.

L_

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 8
bestyre lsesmøder.
Jeg vil slutte min beretning med at takke medlemmerne og bestyrelsen for god opbakning. Jalt har 230
personer deltaget i årets aktiviteter og foreningen har
dags dato l 02 medlemmer
Finn Mørup

