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Nyhedsbrevjuni 2009
Generalforsamling, den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Pakhuset, Vesterbro, Nykøbing Sjælland
Referat
Per Pandrup blev valgt til dirigent.

6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på
generalforsamlingen

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

7. Valg af3 bestyrelsesmedlemmer.
Finn Mørup, Poul Jensen og Sven Langhans var på
valg. Alle blev genvalgt.

l. Valg af dirigent og stemmetællere.

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 2009 blev godkendt.

8. Valg af2 suppleanter samt revisor og revisorsuppleant.
Kirsten Larsen og Per Pandrup blev valgt som suppleanter.
Erik Nielsen og Ib Christoffersen blev genvalgt som
revisorer
10. evt.
Intet

5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen forslog uændret kontingent på l 00,-kr.
Kontingent for 2009 på l 00 kroner blev godkendt.

Beretning for året 2008.
I juni 2008 udgav foreningen hæftet "Kulturarv".
Hæftet som er på 8 sider blev udsendt til medlemmerne i begyndelsen af juli sammen med årets aktivitetsprogram. Efterfølgende har vi uddelt hæftet ved vores
arrangementer.

Byvandring i Nykøbing den 6. august 2008
(45 deltagere)

Vi har i år udsendt l nyhedsbreve med aktivitetsprogram og invitation til at deltage. Fore-ningen har
i 2008 gennemført 5 arrangementer med i alt 204
deltagere

Byvandring i Annebergparken den 10. september
2008. (40 deltagere).

Årets aktiviteter
Byvandring i Annebergparken den 18. maj 2008.
(9 deltagere).
Besøg af foreningen Bygningskultur Kalundborg den
18. maj. Byvandring i Annebergparken Finn Mørup
fortalte om de mange bevaringsværdige bygninger,
haver og parklandskaber.

Byvandring i Nykøbing den 30. april 2008 med
deltagere fra Grønnehaveskolen (15 deltagere).
Finn Mørup fortalte om byen, bygninger og historie
før og nu

[

Finn Mørup fortalte om byen, bygninger og historie
før og nu.

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

Nykøbing aften den 26. november 2008. (95 deltagere)
I et samarbejde mellem vores forening og Odsherred
Lokalarkiv afholdt vi filmaften i Pakhuset.
Derefter blev der vist 2 ti lm optaget af fotograf Søren
Bay. De to stumfilm er henholdsvis i sort/hvid og i
farver og varer ca. 40 minutter i alt. Filmene skildrer
begivenheder og steder i hele Odsherred. Filmene
er optaget omkring 1950 for den sort/hvide films og
begyndelsen af J950 'em e for farvefi Imens vedkommende.

J

Aftenen indledtes med en forevisning affilmene uden
afbrydelser. Herefter vistes filmen igen og publikum
fik lejlighed til at bidrage med oplysninger om hvem
og hvad, der vistes på filmene, og hvor filmklippene er
optaget.
Odsherred Lokalarkiv fik mange gode oplysninger fra
publikum som registres i arkivet.

med bygninger og anlæg på det tidligere Sindssygehospital, portnerboligen og vægterbol igen, samt søjler
ved indkørslen til og alleen mod Grønnegårdskomplekset, bliver fredet.
Høring om fredningsforslaget blev annonceret den 28.
januar og udløber 1. maj 2009.

Odsherred Lokalarkiv
Lene Ishøjs arkiv
l efteråret har bestyrelsen flyttet (oktober) Lenelshøjs
arkiv tillokalhistorisk arkiv i Nykøbing. l forbindelse
medfil m aftenen den 26. november blev der etableret
en arbejdsgruppe som skal gennemgå og registrer det
omfattende arkiv. Arbejdet igangsættes i 2009 i samarbejde med Odsherreds Lokalarkiv.

Kulturarv
l november 2008 besluttede bestyrelsen at fremsende
bemærkninger og indsigelser til forslaget tillokalplan
2008-20 for Landskabsbyen i Annebergparken. Vores
indsigelse var følgende:

l) at forslaget tillokalplan 2008-20,/or boligområ
det "Landskabsbyen" i Annebergparken fastlæg
ger en trafikbetjening som klart er i strid med
både intentionerne og bestem-melserne i Lokal
plan 2007-06 for Annebergparken
2) at trafikbetjeningen af "Landskabsbyen" til
Annebjerg Stræde for altid ændrer de landska
beligeforhold i det historiske "herregårds land
skab" og en af de smukkeste vejstrækninger i det
nordlige Odsherred.

Odsherred kommune har nu samlet de 3 lokalhistoriske arkiver i en ny organisation med navnet Odsherred
Lokalarkiv. Der er oprettet en hjemmeside hvor man
kan følge arkivets arbejde, (se selv på www.odsbib.
dk.).
Med den nye organisering er der allerede nu sket en
forbedring af tilgængeligheden for borgere, som vil
bruge de lokalhistoriske arkiver.

Andet
Odsherred kommune afholdt den 1. november 2008
kulturkonference på Vallekilde højskole. Foreningen
var inviteret, fra bestyrelsen deltog Sven Langhans og
Poul Jensen.
Den 5. februar 2009 sendte Danmarks Radio udsendelsen Stedsans udsendelsen "Den gule by bag skoven" om Annbergparken. Finn Mørup, Per Pandrup,
tidl. plejer Karl Kristoffersen, skov- og landskabsingeniør Jørgen Stolz medvirkede.

Bestyrelsesmøder
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 7
bestyrelsesmøder.

Vores bemærkninger og indsigelser blev ikke opfyldt
ved lokalplanens endelige vedtagelse den 19. december 2008.

Jeg vil slutte min beretning med at takke medlemmerne og bestyrelsen for god opbakning. Foreningen
har dags dato 98 medlemmer

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 20.
november 2008 indstillet, at Grønnegårds-komplekset

Finn Mørup
Formand

Bestyrelsens sammensætning pr. 31. marts 2009.
Formand:

Kasserer:

Finn Mørup
Linde alle 21
4500 Nykøbing Sj.
tlf. 59 91 49 42
fi lurt@nyka.dk

Poul Jensen
Saxilds alle 20
4500 Nykøbing Sj.
tlf. 59 91 15 75
paaj@nyka.dk

Suppleanter:

Næstformand:

Finn Nielsen
Bogøvej 53
4500 Nykøbing Sj.
tlf. 59 91 08 87
malerfinn@nyka.dk
Birgit Krogh
Linde alle 37
4500 Nykøbing Sj.
tlf. 59 65 90 22
krogh@nyka.dk

Sven Langhans
Havnegade l l
4500 Nykøbing Sj.
tlf. 59 91 ol 95
langhans@nyka.dk

L

J

Per Pandrup
"Fjordhus"
Annebergparken 6B st. tv.
4500 Nykøbing Sj.
Tlf.: 43 996326
pandrup@nyka.dk
Kirsten Larsen
Altavej 15
4500 Nykøbing Sj.
tlf. 59 911010

