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               Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen  har  i  2016  afholdt  10  bestyrelsesmøder.  Derudover  har  formanden  udsendt  5
orienteringer til bestyrelsen for at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne er velinformerede om de ting,
der sker mellem møderne. Det er især på museumsområdet, dette er relevant. 

Den  25.  januar  afholdtes  det  første  bestyrelsesmøde  som  et  kombineret  bestyrelsesmøde-  og
seminar. Formålet var at gøre status og søge at gå lidt mere i dybden med arbejdet i foreningen samt
på museet.

Jeg vil i øvrigt gerne her atter engang benytte lejligheden til at sige jer i bestyrelsen en meget stor tak
for et aldeles forbilledligt samarbejde i det forgangne år. 

                                     Foredrag.
25. februar fortalte historikeren Niels Storgaard om kongevejenes historie i Fredensborg Kommune.
Disse veje var de første offentlige hovedveje i Danmark.

31.  marts afholdtes  den  årlige  generalforsamling,  hvor  lokalhistorikeren  Niels-Jørgen  Pedersen
fortalte  om  fiskeriet  i  historisk  belysning.  Dette  skete  bl.a.  med  baggrund  i  museets  årlige
særudstilling om fiskeriet i Øresund.

28. april holdt fhv. museumsdirektør, Jette Baagø, et foredrag om parforcejagterne i Nordsjælland.
Hun tog udgangspunkt i Unescos udnævnelse af de bevarede jagtveje til verdenskulturarv.

27. oktober fortalte fhv. arkivchef Peter Heiberg om kystbanens stationer. Dette skete med baggrund
i kystbanens 120 års jubilæum i 2017.

24.  november afholdt  Niels  Storgaard  Simonsen  sit  andet  foredrag  2016,  nemlig  om  Donse
Krudtværk.  En  vigtig,  men  også  farlig  arbejdsplads  i  tiden  1704  til  1911,  hvor  krudtværket  blev
nedlagt.  

     40-års jubilæet
Fredag 17. juni var et vore virkelige jubeldage, for da kunne Karlebo Lokalhistoriske Forening fejre sit
40 års jubilæum. Den 17. juni 1976 havde en kreds af historisk interesserede begyndt arbejdet med
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at  opbygge det,  der  blev kaldt  Karlebo Museum. Karlebo  Byråd havde  givet  tilladelse til,  at  der
indrettedes museum i den gamle rytterskole i Avderød. Karlebo Lokalhistoriske Forening blev derfor
dannet for at være støtteforening for museet samt stå for museets drift.

I  begyndelsen  af  1980-erne  udviklede  foreningen  sig  desuden også  til  en  egentlig  lokalhistorisk
forening med afholdelse af foredrag, udgivelse af publikationer m.v. Endvidere etablerede foreningen
det, der senere blev kendt som Karlebo Lokalhistoriske Arkiv, som i dag er en del af Fredensborg
Arkiverne.  Og ligeså  vigtigt,  deltagerne i  den  såkaldte  teglværksgruppe  startede det,  der  blev  til
Teglværksmuseet Ringovnen.

Det bør også nævnes her, at vi fik en flot jubilæumsgave fra Fredensborg Kommune på kr. 5000,00,
der dækkede udgifterne til det lejede telt.

Endelig bør nævnes, at vi i forbindelse med den festlige jubilæumsdag også kunne sige velkommen
til et nyt æresmedlem, Bente Gundestrup, der var foreningens første formand fra 1976 til 1983. 

                                                  Den årlige historiske cykeltur
Cykelturen fandt  sted søndag den  19.  juni  og er  nu blevet  en fast  tradition.  Den gennemføres i
samarbejde  med  Dansk  Cyklistforbunds  lokalafdeling  i  Hørsholm  og  Fredensborg.  Turen  gik  fra
Fredensborg Lokalhistoriske Museum i Avderød til Store Dyrehave i Hillerød, hvor der cykledes på de
gamle bevarede parforcejagtveje. Historikeren Niels Storgaard Simonsen var guide på turen.

 Besøg og rundvisninger
Den 25. august aflagde vi et besøg på Håndværkermuseet i Hørsholm, hvor vi fik en rundvisning. Her
har medlemmer fra håndværkerforeningen indrettet et enestående kulturhistorisk museum, med en
meget omfattende samling af genstande fra en række forskellige håndværk. 

Den 11. september var vi atter på et vellykket og interessant besøg på Karlebogård. Det er aftalt med
ejeren, direktør Brian Eberhard, fa. Super Users, at vi fremover besøger Karlebogård hvert andet år. 
                 

                                 Kursus i gotisk håndskrift
I  tiden 1. september til  10. november afholdtes endnu et kursus i  gotisk håndskrift.  Det var med
tidligere leder af Karlebo Lokalhistoriske Arkiv samt æresmedlem i vores forening, Merete Carstens,
som lærer. 
Særligt medlemmer, der dyrker slægtsforskning, er glade for dette kursus.

   Mindehøjtidelighed for vore faldne soldater
Mandag den 5. september afholdt vi for tredje gang en mindehøjtidelighed for vore faldne soldater fra
Karlebo  Sogn.  Den  smukke  højtidelighed  gennemførtes  i  et  nært  samarbejde  med  Karlebo
Menighedsråd og sognepræst Kirsten Johansen. Det var  Henrik Teileskov fra vores forening,  der
holdt mindetalen på foreningens vegne, mens formanden læste navnene på de faldne op.

           

        Medlemsbladet ”Rytterskolen”
Medlemsbladet har været udgivet 4 gange i 2016 som forårs-, sommer-, efterårs- og vinterudgaver.
Redaktøren,  Flemming  Jappsen,  har  i  samarbejde  med  et  af  vore  æresmedlemmer,  Jens  Erik
Christiansen,  lavet  et  flot  og  informativt  medlemsblad.  Det  bør  nævnes,  at  sommerudgaven  var
udformet som et særligt jubilæumsnummer i anledning af 40-årsjubilæet. 

                                   Hjemmesiderne
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De to hjemmesider opdateres af et af vore medlemmer, John Stæhr, som webmaster. Hans flotte og
professionelle billeder pryder i stigende grad hjemmesiderne. 

       Medlemstallet
Foreningens medlemstal er nu på 680 medlemmer og foreningen er dermed en af Danmarks største
lokalhistoriske foreninger. Må jeg hermed opfordre jer til hver især at skaffe et nyt medlem? Så kunne
det måske lykkes os at passere medlem nr. 700 medlemmer i løbet af 2017

Fredensborg Lokalhistoriske Museum

                                           Udstillinger

I 2015 havde vi et besøgstal på 1489. Dette steg i 2016 med 6% til 1583 gæster ialt.

Vi har 6 faste udstillinger:

”Landbohistorisk Udstilling”
”Den historiske Skolestue”,
 ”Donse Krudtværk og Nivå Galejhavn”, 
”Kunstfliser fra Humlebæk og Nivå Flisefabrikker”
”Vognporten og Museumshaven”. 

Samt den eksterne udstilling på Fredensborg Store Kro:
”Fredensborg Slot og Slotshaves historie” 

               Den årlige særudstilling 
Årets særudstilling i 2016 handlede om fiskeriet i Øresund. Udstillingen var kommet i stand på en
henvendelse  fra  et  af  vore  medlemmer  Niels-Jørgen  Pedersen  fra  Humlebæk,  der  selv  stillede
størstedelen af genstandene til rådighed for udstillingen. Derved fik mange besøgende et godt indblik
i et erhverv, der engang spillede en væsentlig rolle i fiskerlejerne Humlebæk og Sletten.

                     Julemarkedet
I weekenden, lørdag den 3. og søndag den 4. december, afholdt vi museets årlige julemarked. Som
sædvanlig var der aktiviteter  for både voksne og børn.  Julemarkedet slog en flot rekord med en
stigning fra 286 i 2015 til 358 gæster, eller hvad der svarer til en forøgelse i besøgstallet på 25 %

               Skoletjenesten
De fleste børn, vi har haft, var fra Karlebo Udeskole. Denne omfatter ikke blot selve Karlebo Skole,
men  også  Fredensborg  Skole,  d.v.s.  den  nye  Vilhelmsro  Skole.  Der  er  tale  om  et  fast  aftalt
samarbejde, som vi er meget glade for. 

Vi er også glade for, at der er specialskoler, som har vist os tillid ved at komme med deres børn, der
stiller helt særlige krav. Herunder børn, der lider af skizofreni og autisme. Disse besøg har været
meget vellykkede. Generelt får vi megen ros for vores skoletjeneste, hvor især Birgitte Larsen yder en
stor og dygtig indsats.   

     Kustoderne
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Museet har fra 1. marts til 31. oktober haft åbent hver dag kl. 13-16, undtagen mandage. Dette kunne
kun ske ved hjælp af vore faste, frivillige kustoder. Hver enkelt af dem påtager sig dermed frivilligt at
passe museet 40 dage i gennemsnit i løbet af sæsonen. 

Det er virkelig en flot indsats, der her ydes, og som vi i bestyrelsen er utrolig glade for. Og også lidt
stolte over, idet vi dermed har åbent dagligt ligeså meget, som mange andre museer i landsdelen
med fastansat og lønnet personale. Kustoderne fortjener en kæmpestor tak herfor.

                 

                 Tak til vore frivillige hjælpere og samarbejdspartnere

Det er overordentlig glædeligt, at såvel foreningen som museet generelt møder så stor en velvilje og
opbakning.  Det  sker  ikke  blot  blandt  vore  medlemmer,  men  også  blandt  mange  andre  historisk
interesserede borgere. Og nu også helt klart fra politikerne. Dette er meget vigtigt, da det til syvende
og sidst er byrådet, der skal sikre museets fremtid.

Derfor  har  vi  ganske mange at  sige  tak til.  Det  er  altid  risikabelt  at  begynde at  takke bestemte
personer, virksomheder eller institutioner, for så ender det næsten altid med, at der er nogle, der føler
sig forbigåede. 

Men der en, som jeg igen er nødt til at sige en særlig tak til, Knud Jørgensen, vores helt uundværlige
”hussnedker”. Altid udviser du en meget stor beredvillighed og hjælpsomhed. Din indsats på museet
kunne vi slet ikke være foruden.

Hvad angår  udstillingen  af  kunstfliser  er  vi  også  meget  taknemmelige  for,  at  Jørgen  Berthelsen,
formand  for  Teglværksmuseet  Ringovnens  bestyrelse,  fortsat  sørger  for  at  tage hånd  om denne
udstilling.  Disse kunstfliser udgør en vigtig del af vores lokale kulturarv. 

Derudover skal der lyde en stor og varm tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget, og
fortsat bidrager, til at løfte foreningens og museets mange opgaver. 

                 
16. marts 2017

På bestyrelsens vegne

Niels Storgaard Simonsen
Formand
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