Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn
Lokalhistorisk forening for Nykøbing

Beretning for året 2010.
Vi har i år udsendt 2 nyhedsbreve med aktivitetsprogram og invitation til at deltage. Foreningen har i 2010-11 gennemført 6 arrangementer med i alt 279 deltagere.
Årets aktiviteter
Byvandring i Annebergparken
Der blev gennemført 4 byvandring i Annebergparken – Den gode historie; den 27, maj
2010, kl.19.00, den 24. juni 2010. kl.19.00, den 12. august 2010, kl. 19.00 og den 9.
september 2010, kl. 19.00. I alt deltog 141 personer.

Arkitekt Finn Mørup, landskabsingeniør Jørgen Stoltz og tidligere plejer Karl Kristoffersen fortalte
om de mange bevaringsværdige bygninger, haver og parklandskaber, samt historie fra dengang
området var hospital. Pris for deltagelse 40.kr. Bestyrelsen har besluttet at donerer 10. kr. pr
deltager til Psykiatriske Museum I Annebergparken.
Aktiviteter i vinteren 2010-11
Onsdag den 26. januar 2011 kl. 19.00 i Pakhuset Nykøbing Sj.
Vedderne - én købmandsfamilie i Nykøbing Sjælland og deres efterkommere
John Richter fortalte om Carl Jensen Vedde som overtog J. H. Hansens købmandsgård på
Vester-bro i 1921 og Veddernes og deres efterkommeres liv og betydning for Nykøbing. I alt
deltog 80 personer.

Onsdag den 16. marts 2011 kl. 19.00 i Pakhuset Nykøbing Sj.
Fra Kædetræk til automatgear - Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede
S. Ole Clausen fortalte om busdriften i Odsherred fra den begyndte og indtil 1980, hvor trafikselskaberne tog over. Vi kommer nok til at høre nogle gode historier fra hans tid på
landevejen. I alt deltog 58 personer.
Foreningens medvirken i høringer om byggesager mm.
Foreningen har medvirket i høringen om ombygningen af Elmehus i Annebergparken. Vores
medvirken førte til at ombygningen af huset bliver gennemført således at alle udvendige ændringer tilbageføres efter 5 år.
Foreningen er blevet anmodet om at medvirke i høringen om byggeri på Ruwelgrunden sagen
er pt. Ikke færdig behandlet.
Foreningen har medvirket i høring om opførelse af enfamiliebolig beliggende Annebergparken 34,
matr.nr. 1ef, Annebjerggård, Nykøbing S. Jorder i delområde A1 i lokalplan nr. 2007-06. Sagen er
pt. Ikke færdig behandlet.

Foreningens hjemmeside
Bestyrelsen oprettet en hjemmeside som blev åbnet i april 2010. Hjemmesiden
www.nykobingslokalhistoriske.dk er tilgængelig fra Odsherred Biblioteks hjemmeside.
I perioden april 2010 – januar 2011 har 3.981 besøgt hjemmesiden.
Vi har i det senest nyhedsbrev og indkaldelsen til generalforsamlingen opfordret medlemmer til
at oplyse E-mail adresse så vi fremover kan sende nyhedsbreve mm. via E-mail til vores
medlemmer. Dags dato har 30 medlemmer tilmeldt sig.
Bestyrelsesmøder
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Foreningens fremtid
Vi har i 2010-11 haft en medlemstilgang på i alt 6 medlemmer så foreningen har i dag 102
medlemmer.
Det er nu 4 år siden foreningen ændrede sine vedtægter (2007) og dermed udvidede
foreningens formål til også at omfatte kulturarv/historie i Nykøbing. Det store antal deltagere
til vores arrangementer er et positivt resultat
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 digitalisering af billeder, tekster mm og dermed
være med til at bevare vores fælles kulturarv (i samarbejde med Odsherred Lokalhistoriske
arkiv).
Den nuværende bestyrelse har siddet i en række år. Det er nok på tide at nye kræfter kommer
til så overvej om du har lyst og mulighed for at indtræder i bestyrelsen.
Foreningens økonomi er stadig god selv om vi i 2010 har måttet konstaterer at overgangen til
betaling via netbank har betydet at kontingentbetalingen i år ikke har stået mål med tidligere
år.
Vi vurderer at det nok er begyndelses vanskeligheder – det er lettere at glemme kontingent
betaling når man ikke modtager et girokort. I år har vi derfor sendt en særlig meddelelse om
kontingent betaling
Hvis man ikke har netbank kan kontingentet indbetales direkte i Danske bank på:
Konto Reg. Nr. 1551 kontonummer 6 595 456.

Jeg vil slutte min beretning med at takke medlemmerne og bestyrelsen for god opbakning.

Finn Mørup
22. marts 2011

