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Som fremlagt på generalforsamlingen 25.april 2018 af formanden 

 

Det var et stort tab for foreningen, at vores mangeårige bestyrelsesmedlem Ulla 

Djurhuus afgik ved døden i 2018. Ulla har ydet en stor indsats for foreningen, blandt 

med opbygning og vedligehold af vores hjemmeside. 

Ære været hendes minde. 

 

Generelt 

Foreningen har nu cirka 500 personlige medlemmer og 6 foreningsmedlemskaber. 

Dette er en fremgang netto 75 medlemmer i løbet af det forgangne år. Der er nu 

godt 20 medlemmer, der får nyhedsbrevet sendt med posten, og dette tal bliver 

forhåbentligt reduceret yderligere. Ud over medlemmerne, får over 50 personer 

tilsendt vores nyhedsbrev, 

 Bestyrelsen består af formand Flemming Noes-Rasmussen, næstformand Niels Ulrik 

Kampmann Hansen, kasserer Hanne Tarp, Helle Juhl, Ning de Coninck-Smith, Karsten 

Kyed, og Jesper Morville. Suppleant er Hans Erik Busk. 

 Bestyrelsen har holdt seks møder siden sidste generalforsamling og har, ud over at 

være udførende/tovholdere på arrangementer, forestået omdelingen af to trykte 

publikationer. 

I juni måned 2018 havde vi den glæde, at Gentofte Kommunes Initiativpris for 2018 

blev tildelt vores næstformand, Niels Ulrik Kampmann Hansen. 

Der blev i 2018 produceret en foreningsfolder, som har været medvirkende til det 

forøgede antal medlemmer. 

 

 



 

 I foreningen har vi tre hovedlinjer i vores arbejde for medlemmerne: 

arrangementer, publikationer og foreningens hjemmeside. 

Arrangementer: 

I året, der er gået siden sidste generalforsamling, har vi haft 17 arrangementer med i 

gennemsnit over 50 deltagere. I alt mødte over 900 frem til vore arrangementer. 

Der er tale om vandreture:  

• 15. maj 2018: Skovvejskvarteret 

• 8. juni 2018: Skovshoved by og havn 

• 8. juni 2018: Det centrale Gentofte 

• 9. juni 2018: Klampenborg 

• 12.september 2018: Hellerup Havn og Rosenhaven 

Og de egentlige foredrag: 

• 25. april 2018: Gentofte Sø 

• 23. august 2018: Vejene i Dyssegård 

• 5. november 2018: Gentofte Posthistorie  

• 29.november 2018: Knud V. Engelhardt 

• 6. februar 2018: FrederikVIII 

• 26. februar 2018: Landsteder i Gentofte 

• 21. marts 2018: Ordrupvejs butikker 

Og desuden rundvisninger kombineret med foredrag: 

• 25. august 2018: Christiansholms Slot 

• 28. september 2018: Christiansholm fort (bananfortet) 



• 11. oktober 2018: Bernstorffs Slotspark 

Og endelig, som noget nyt: bogreceptioner: 

• 25. marts 2018: Temahæfte Bernstorffsvej 

• 28. september 2018: Temahæfte Klampenborg 

  

 Der har i perioden været arrangementer i samarbejde med andre, herunder specielt 

i forbindelse med Gentofte kultur- og festdage. Men også menighedsråd, 

grundejerforeninger og andre lokale foreninger. 

 

Publikationer 

Vi udgiver løbende småskrifter (foldet A-5 format, fotokopieret, eller lagt direkte på 

hjemmesiden) om smallere emner eller i forbindelse med arrangementer. I det 

forløbne år er det blevet til  

• Mærkedage 2019 

Dette (og alle tidligere) er tilgængelige på foreningens hjemmeside.  

I 2018 fulgte vi op på de seks tidligere temahæfter med udgivelsen af endnu to 

Temahæfter: ”Bernstorffsvej – fra Studiebyen til Slotshaven” og ”Klampenborg – 

udflugtsmål og eksklusivt boligområde”.  Hæfterne er alle otte blevet modtaget 

meget positivt, og de har resulteret i en række nye medlemskaber. De er nu til salg, 

udover på foreningens hjemmeside, i boghandlerne i Ordrup, Charlottenlund, 

Gentofte og hos Holger Frederiksens Efterfølger på Ordrupvej. 

I 2018 har foreningen desuden fremstilling to plakater i A3-format: Bernstorffs 

Villakvarter og Det engelske villakvarter i Klampenborg. Begge plakater sammen 

med øvrigt materiale fra foreningen har været brugt i udstillingsvinduer hos 

boghandlerne. 

 

 



Foreningens hjemmeside 

På hjemmesiden findes en oversigt over afholdte og planlagte arrangementer, 

nyhedsbreve, Gentoftehistorier (småskrifterne), foruden informationer om 

foreningen og links til andre lokalhistoriske eller lokale emner/hjemmesider. Der er 

også mulighed for at købe bøger direkte via hjemmesiden. 

Andre aktiviteter 

Foreningen har et tæt samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte Kommune og 

med andre afdelinger i kommunen, blandt andre ”Grønt Råd”. Derudover har vi 

gode kontakter til Skovdistriktet og Slots- og Kulturstyrelsen (specielt vedrørende 

Bernstorff og Charlottenlund slotte og slotshaver). Vi har også udvidet samarbejdet 

med andre lokale foreninger, for eksempel grundejerforeninger og menighedsråd. 

Fremtiden 

Det er bestyrelsens agt at fortsætte med at udgive temahæfter, forhåbentlig indtil 

alle lokalområder i Gentofte er dækket. I 2019 vil vi desuden anskaffe 

kommunebindet om Gentofte fra Trap Danmark og dele det ud til alle medlemmer.  

Det er vigtigt for det fortsatte arbejde, at vi kan få ideer og feedback direkte fra 

medlemmerne. Alle er velkomne til at sende en e-mail til bestyrelsen. 

I den forbindelse vil vi kraftigt opfordrer til, at alle medlemmer meddeler foreningen 

deres e-mail adresse. Det giver en bedre kommunikation, og med de seneste 

portoforhøjelser kan foreningen spare mange penge.  

Afslutning 

Foreningen er i god gænge på flere fronter, vi har et stort fremmøde til vore 

arrangementer, vore temahæfter sælges i store antal, og vi har en sund økonomi. Vi 

får stor anerkendelse for vores arbejde. En stor tak fra formanden til alle, der har 

bidraget til foreningens aktiviteter.  

Flemming Noes-Rasmussen 

formand 


