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Generalforsamling
Den 21. august 2021 kl. 14.00
i Kedelhuset bag Biblioteket i Hillerød

Foto: Henrik Bachmann - udsigt fra Ramløse mod Tibirke og Vejby
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Generalforsamling lørdag den 21. august 2021, kl. 14.00
i Kedelhuset, Fredensvej 12 C, Hillerød (bag biblioteket).

Mødelokalet er i stueplan og handicapvenligt.

1.  Valg af dirigent

2.  Valg af referent

3.  Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

4.  Bestyrelsen foreligger det reviderede årsregnskab til godkendelse.
     Regnskabet for 2020 er vist i FAHS 2021 nr. 1 - indstikket

5.  Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
(14 dages indsendelsesfrist til formanden)

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for 2 år
     • Margrethe Krogh Sørensen (modtager genvalg)
     • Henrik Bachmann (modtager genvalg)
     • Lone Hvass (modtager genvalg)
     • Eva Tønnesen (er ikke på valg)
     • Lene Falster (er ikke på valg)
     • Kjartan Langsted (er ikke på valg)
     • Lars Bjørn Madsen (er ikke på valg)
    Valg af 1-2 suppleanter
     • Ingen kandidater

7.  Valg af revisor og en revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår:
     • Hannah Andersen (modtager desværre ikke genvalg)
           Bestyrelsen foreslår: Niels Nielsen

     Valg af revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår:
     • Poul Bønsøe (modtager genvalg)

8.  Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår.
     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:
     • Kr. 200,00 pr. husstand/privat
     • Kr. 250,00 pr. institution

9.  Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil forfatteren til vores årbog ”Nordbanen” – 
John Poulsen – fortælle lidt om bogens tilblivelse og historierne bag.



Nyt online Hillerød Leksikon på vej

En gruppe med baggrund i Hillerød Kommunes lokalhistoriske arkiver 
og foreninger har længe arbejdet på at lave et online lokalhistorisk 
leksikon. Nu kan vi endelig præsentere det for off entligheden. 
Det sker på:

Hillerød Bibliotek lørdag d. 28. August kl. 10. 
Mødet foregår i Kedelhuset, som ligger bag biblioteket.

Hvis du er interesseret i Hillerøds Historie, så mød op og hør om pro-
jektet. Leksikonet bliver bygget op, så alle kan bidrage med skriftlige 
bidrag. Men der er også brug for nogen med teknisk viden. Projektet 
skal drives af frivillige med støtte af Hillerød Bibliotek. Og du kan være 
med til at udforme det.

Hensigten med Hillerød Leksikon er at skabe en digital platform, hvor 
borgere dels kan få kortfattet, pålidelig oplysning om emner inden for 
Hillerøds lokalhistorie og dels løbende selv bidrage med oplysninger og 
materiale til udbygning af leksikonet. Der er altså tale om et dobbelt 
formål – både at inddrage interesserede borgere i det frivillige arbejde 
og at skabe et fælles forum med viden om vores kommunes historie.

Som ny borger – eller for den sags skyld som hærdet hillerødaner – 
vil man måske gerne kende baggrunden for Genforeningsstenen, eller 
vide, hvornår Hauge Sko blev grundlagt. Basale oplysninger om perso-
ner, steder, foreninger, virksomheder og meget mere – det skal indgå i 
Hillerød Leksikon.

Kender I historien om konen i vinduet i den gamle Stutmesterbolig 
på Frederiksværksgade? eller hvordan Posen midt i Hillerød opstår 
og hvem, som har skabt ”Talerstolen” og ”Frigjort”, som begge står 
på Posen.

Disse og mange andre informationer vil kunne ses i Hillerød Leksikon; 
men indtil videre, så kan I se oplysningerne på vores hjem meside.



Ud at køre i Hornsherred med NATURekspressen
Søndag 12. september 2021 kl. 14.00 til ca. 17.00

NATURekspressen er en traktortrukket vogn med plads til 26 perso-
ner og 2 kørestole. Den er overdækket og kan efter vejret beskyttes af 
plastgardiner i siderne. 

Med udgangspunkt fra Bymidten i Skibby kører den ture rundt i nær-
området, der byder på megen fl ot natur og megen historie. Begge dele 
vil der undervejs blive fortalt om af lokal guide (tidl. formand for FAHS 
Niels Nielsen).

Vi kommer forbi Selsø sø, Selsø kirke og Selsø herregård. Turen går 
videre til Østskoven med besøg på anløbsstedet over for Eskilsø med 
klosterruinen. Videre fortsættes over Hellesø og Østby til Skuldelev Ås 
og Sct. Olavs Kilde.

Undervejs støder vi på fl ere steder på Pontoppidanruten, der omtaler 
forfatteren Henrik Pontoppidans færden på egnen. Hans tid her har 
givet inspiration til adskillige af hans noveller.

Der gøres ophold på et passende sted, hvor I kan nyde jeres med-
bragte kaff e med tilbehør.

Pris pr. person: kr. 50,00 – som bedes indbetalt via MobilePay nr. 
98283 eller på regnr. 2670 konto 4374 709599.

NATURekspressen og Sønderby gadekær
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