Frederikssund Historiske Forening Generalforsamling 13. marts 2019

Bestyrelsens beretning v. Formanden
Året 2018 har været begivenhedsrigt. Både foreningsmæssigt, men også personligt. Vi er alle en
del af historien, og foreningens historie som nu strækker sig over 40 år bliver bare bedre. Vi bliver
stadig flere medlemmer, vi har aldrig været flere. Det tiltag som vores kasserer fandt på omkring
gratis adgang har haft god effekt og så tillader jeg mig at tro at Foredragsudvalget også er ret gode
til at finde foredragsholdere og Udvalget for for ture og udflugter er gode til at finde
udflugtssteder. Fik jeg nævnt alle, nåh ja, der er jo lige den gode hjemmeside og vores flotte
omtaler i aviserne som vores PR udvalg sørger for. Sidst men ikke mindst er der vores
medlemsblad. Knud Sørensen, som var foreningens anden formand, har gennem alle årene været
ansvarlig for bladet. I alt 80 blade er det blevet til og nu er det slut. Blad nr. 1 2019 bliver Knuds
sidste. Men bare rolig Knud har lovet at være hjælper på blad 2, og vil stadig levere stof til
bladene, og det er vi glade for. En stor tak til Knud for de 80 blade og hans arbejde for vores
forening.
Som gave til medlemmerne serverede vi lagkage og gav jer to 2 ekstra foredrag i
jubilæumssæsonen som jo ikke er slut endnu.
I aften er generalforsamlingen samlet, og det sidste foredrag, Mikkel Plannthiin fortæller om
danskere i udenlandske korps under 2. verdenskrig, holdes den 17. april. Jeg har hørt det i
Frihedsmuseets Venners foredragsrække og det er godt. Og han starter med at fortælle om en fra
byen.

Den 26. maj er der udflugt til Sverige. Den er allerede fuld tegnet, og tak for samarbejdet til
Skibby.

Tak til jer medlemmer uden hvem vi ikke var her, tak til de andre historiske foreninger for
samarbejdet, særlig tak til Skibby, tak til Knud for bladene og tak til bestyrelsen.

=========OOOOO===========OOOOO========OOOOO=========OOOOO=====
Sæson 2019/20
Onsdag d. 7. marts holdt vi møde med Jægerspris og Skibby, afbud fra Slangerup. Vi aftalte at vi vil
holde, mindst en gang om året, et fællesmøde for at udveksle erfaringer og gode ideer. På mødet
fordelte vi overskuddet som vi gennem mange år har samlet på de afholdte Familiesøndage og der
blev ca. 18oo kr. til hver forening. Tak til dem der har hjulpet og beløbet skal vi nok finde på noget
til glæde for medlemmerne.

Foredragsudvalget har været hurtige i år. Jens Ole, Michael og undertegnede har næsten et
færdigt program klar. Det ligger trykt og kan tages med hjem. Men lad mig lige løbe det igennem.
Frederikssund Historiske Forening, Sæson 2019 - 2020
11. september -19: L. Kjær: Europas svigerfar, Chr. d. 9 og efterslægten
9. oktober -19: M. Bork : Gamle retssager
23. oktober -19: D. Bogø: Dobbeltmordet på Peter Bangsvej
20. november -19:
Medlemsaften
15. januar -20: K. Johannessen: Historiske tåbeligheder
5. februar -20: J-O. Christensen: Slaget på Rheden
26. februar -20: M. Thernø: Harald Blåtand og hans byggerier
marts -20 :
Generalforsamling
april -20 : P.T. Christiansen: På byvandring i Frederikssund
Der tages forbehold for ændringer.
Vi håber at I finder det lige spændende som os. Er der spørgsmål ?
Vore blad som kommer 2 gange om året vil Rasmus og jeg i første omgang tage fat på. Vi håber at
vi kan revitalisere/ genopvække en god praksis fra gamle dages blade. Vi modtager gerne indlæg
fra jer, små historier, erindringer om stort og småt, beskrivelse af jeres barndoms hus,
arbejdsplads.

Turen til efteråret vil Udvalget for ture og udflugter fortælle om

