Generalforsamling 11. marts 2020
Bestyrelsens beretning

Hva’ så Pomfrit. Ja, sådan har min fætter hilst mig i mange år. Og kælenavnet er selvfølgelig med i
bogen om Kæle-, til- og øgenavne, som foreningen lige har udgivet. Den er tegn på at foreningen har
det godt, ellers ville bestyrelsen jo ikke bruge penge formandens tosserier. Men det er blevet en sjov lille
bog, og salget er godt i gang.
For foreningen har det godt, selvfølgelig fordi medlemmerne bakker op om vores aktiviteter, foredrag
og udflugter. Den gratis adgang til foredragene var en god ide, trods den beskedne stigning i
kontingentet, stiger medlemstallet. Og de ekstra indtægter bruges til glæde for medlemmerne, flere
foredrag og lad os bare prale med kvaliteten. I har også fået nyt blad. Nyt udseende, meget lokalt
indhold. Og jeg vil endnu engang opfordre jer medlemmer til at komme med stof til bladet.
Sæson 2019 – 2020 startede i med efterårsudflugten til Gilleleje. Den store bus som vi plejer og igen
med den ekstra lille bus fra Skibby. Første stop på turen var Horserødlejrens museum. Her blev vi vist
rundt i to hold, delt i de to bygninger der udgør museet. Lejren blev bygget allerede under 1.
verdenskrig, og har været brugt til både krigsfanger, interneringslejr under besættelsen, svagbørnskoloni
og i dag åbent fængsel. Vi spiste frokost på Fyrkroen. Turen forsatte med byvandring rundt i Gilleleje
by. Byens oprindelse og dens fiskere. Og selvfølgelig også noget om fiskerne der hjalp jøderne til
Sverige under besættelsen. En god tur i samarbejde med Skibby Historiske Forening.
11. September Lisbeth Kjær fortalte om Christian 9. var kendt som "Europas Svigerfar", idet fire af
hans børn kom til at sidde på europæiske troner: Frederik som kong Frederik 8. af Danmark, Alexandra
som dronning af England, gift med Edvard 7., Dagmar som kejserinde af Rusland (under navnet Maria
Fjodorovna), gift med tsar Alexander 3. af Rusland, samt Vilhelm som Kong Georg 1. af Grækenland. I
1887 afslog prins Valdemar at blive konge af Bulgarien. Det faldt desuden i Christian 9.'s lod, at han
kunne give sit samtykke til, at hans sønnesøn, prins Carl, kunne vælges til konge af Norge.

9. Oktober Martin Bork om Fortolkning af gamle retssager. Ud fra retsprotokoller og tingbøger fortalte
Bork om de sager der i tre små sogne på Midtsjælland gav anledning til uro og straffesager. Tyveri og
skænderier om skel kunne føre til retssager.

20 Oktober. Efterårsturen til Gilleleje Mangler deltagere fra Frederikssund, Skibby deltager ivrigt.

23. Oktober Dines Bogø Dobbeltmordet på Peter Bangsvej. Selv så mange år efter mordet, som skete i
1948, er der stadig stor interesse for sagen. Teorier og konspirationsteorier florerer i bøger og ikke
mindst på nettet. Dines Bogø var en af de første der fik adgang til sagens akter og har selv udviklet sin
teori om hvad der skete. Spændende og det førte vidt omkring.

20. November Medlemsaften, vores traditionelle aften med hygge og afslutning på året. Formanden
læste op af Sundboes store bog om Slangerup og Frederikssund og Lunds Bag flygtningelejrenes
pigtråd.

15. januar 2020 Den fra TV kendte Kaare Johannesen fortalte om Verdenshistorien - tåbelighedernes
kavalkade. Kaare siger selv om foredraget: I dette muntre foredrag fremlægges en mængde eksempler
på, hvilke snæversynede, indskrænkede og rent ud idiotiske udtalelser, magthavere og meningsdannere
op gennem historien har gjort sig selv til grin med.

5. februar Mads Thernøe, vores foredragsholder var blevet udnævnt til ny chef for Koppedal museum,
og derfor var der et hurtigt bytte med Jens Ole der i stedet kom den 26. Mads Thernøe fortalte om
Harald Blåtand og hans bygningsværker. Jellingestenen og ringborgene. Kristningen af danskerne og
hans forældre, Gorm og Thyra, der blev begravet i de to kæmpehøje.

26. februar Jens Ole Christensen, Byttede med Mads. Historien om Englandskrigen i 1801, Det store
søslag på Københavns red. Horatio Nelson der holdt kikkerten for det blinde øje og ikke ville afslutte
slaget. Det vandt han, måske på. Krigen fortsatte i 1807 hvor England tog det meste af den danske
flåde.

Og nu står vi her, den 11. marts, foreningens generalforsamling, foreningens øverste myndighed, hvor I
har mest mulighed for at få indflydelse, Tak fordi i kom.

Men sæsonen er jo ikke slut endnu.
15. april foredrager formanden. På byvandring i Frederikssund. Postkort. Historien starter selvfølgelig
ved vandet og går via Havnegade rundt i byens gader med stop ved steder der har en plads i historien
om de lille by ved vandet der blev til købstaden.

13. maj Jan Christensen. Flammens og Citronens flyvere. De berømte modstandsmænd fra besættelsen
var også engageret i andet end sabotage og stikkerlikvideringer. Begge hjalp med at få flyvere der var
styrtet ned i Danmark bragt til Sverige.
Den 17. maj går Forårsturen til Slagelse. Programmet fremgår af blad nr. 1, 2020 der netop er udsendt.
Og jeg kan kun opfordre kraftigt til at tage med,

Et godt og travlt år. Tak til medlemmerne for jeres deltagelse i foreningens aktiviteter. Tak til
bestyrelsen, Tak til Bo Høgsted for bogarbejde, Tak til Rene Rasmussen for fotografier til blad. tak til
Skibby for samarbejdet omkring turene, tak til de øvrige historiske foreninger som vi samarbejder med.

Sæson 2020 – 21
Der kommer nyt blad og nye foredrag. Redaktørerne har allerede modtaget en del materiale der vil være
i næste nummer. Bladet er på 24 sider, og der er i hvert nummer en del pligtstof, referater, indbydelse
og indkaldelse til foreningens tilbud så der er kamp om pladsen. Men bladet bliver godt igen. Datoerne
vi har kunnet reservere til aktiviteter og foredrag i sæson 20 – 21 er som følger og vi har allerede
spændende foredrag på listen.
9. september, Simon Ankjærgaard om Genforeningen 1920
7. oktober. Lisbeth Kjær om Kongehusets juveler.
28. oktober Anna Prai om danskere i Fjernøsten omkring sidste århundredeskifte.
18. november, medlemsaften. Kaffe og kage og hygge.
13. januar 2021 Søren Møgelvang Nielsen om Venslevrøverne og mordet i 1842
3. februar 2021 Martin Qvist Magnussen, de stjålne nazidokumenter
24. februar 2021
Marts
April
Maj 2021

Så der bliver igen noget at glæde sig til.

