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Frilandskulturcentret Flynderupgårds Venner
April 2015

Vil du være med til at præge aktiviteterne på Flynderupgård?

via

Så tilmeld dig temadagen den 20. april
I 2013 gennemførte foreningen og museet i samarbejde en temadag, hvor der kom
mange nye ideer frem, som vi kunne bruge til de aktiviteter, som finder sted i løbet af
et år på Flynderupgård. Især fik vi i 2013 udviklet nye ideer til sommerferieaktiviteterne.
Nu gennemfører vi igen en temadag. Vi vil tage udgangspunkt i de aktiviteter, der
findes henover året, og se på, hvordan vi kan få nye ideer og videreudvikle
aktiviteterne inden for de rammer.
Vi vil også invitere til en snak om ”mandagsaktiviteterne” – måske har du gode ideer til
nye aktiviteter?
Vi mødes kl. 9.00 og starter dagen med en bid morgenmad. Herefter arbejder vi
sammen frem til frokost. Efter frokost samler vi op, slutter af med en kop kaffe, og siger
tak for i dag ca. kl. 14.00.
Tilmelding senest mandag den 13. april af hensyn til forplejningen.
Tilmelding kan ske til Merete Frederiksen på mail: mfr03@helsingor.dk eller på tlf.
50566364, eller på foreningens mail: info@fkfv.dk.

Har vi din mailadresse? Nyhedsbrevet udsendes 5-6 gange årligt, og det vil
være en stor hjælp, hvis vi kan sende flest muligt på mail. Send os din adresse
på info@fkfv.dk eller til jeithikarlsen@hotmail.com

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Til generalforsamlingen havde bestyrelsen stillet forslag om at ændre foreningens
navn. I stedet for det meget lange navn, som nu: Frilandskulturcentret Flynderupgårds
Venner, stillede bestyrelsen forslag om det noget kortere Flynderupgårds Venner. Ud
over et mere mundret navn, er bestyrelsens begrundelse, at der ikke, som da
Frilandskulturcentret blev etableret for 21 år siden, skelnes mellem de enkelte enheder
under Helsingør Kommunes Museer, og hvor Flynderupgård både omfatter museum,
fiskerisamling, frilandskulturcenter med landbrug, håndværk, erindringskøkken med
Spisehus, park og have.
En navneændring kræver ændring af vedtægterne, og ifølge §8 skulle ¾ af
medlemmerne på dagen stemme for forslaget, og der skulle være mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede. Der var 54 medlemmer til stede på generalforsamlingen og
alle stemte for. Men 54 var ikke nok, idet foreningens medlemstal er på 179.

Derfor indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling
Mandag den 27. april kl. 16.30 i Nellemanns stuen på Flynderupgård.

Har du lyst til at være med til nogle af de mange spændende ting, der foregår
på Flynderupgård? Så skriv til foreningen på info@fkfv.dk eller kontakt
frivillighedskoordinator Merete Frederiksen på tlf. 49281904

Det sker på Flynderupgård
Temadag den 20. april 2015
Læs mere om tilmeldingen
her på siden!
Ekstraordinær generalforsamling
den 27. april kl. 16.30 på
Flynderupgård.
Følg med i årets aktiviteter på
www.fkfv.dk under kalenderen
_____________________________________
Aktuel udstilling:

Da landet blev stille
Udstillingen beskriver livet på
landet fra 1940 til 1970, en tid hvor
det vrimlede med liv og aktivitet,
også selv om traktorer og
selvbindere i løbet af en halv
menneskealder overtog store dele
af arbejdet. Helsingør Kommunes
Museer har i samarbejde med
fotograf Henrik Sylvest indsamlet
ældre fotografier fra borgere i
området. De indsamlede billeder
sættes i perspektiv af Henrik
Sylvests egne fotografier fra det
samme område. Disse billeder viser
landet omkring Helsingør, som det
fremtræder i dag. Smukt er det,
men de mange mennesker, som
havde deres daglige gang på
markerne og i staldene, er væk, og
landet er blevet stille.
_______________________________

Flynderupgård Museum,
Agnetevej 9, 3060 Espergærde
www.helsingormuseer.dk
Åbningstider:
tirsdag-søndag 12-16
mandag lukket

__________________

Generalforsamlingen med nyvalg
Årets generalforsamling blev afholdt onsdag den 18. marts 2015. Der var som sædvanlig god opbakning til både
spisning, generalforsamling og til det efterfølgende foredrag.
Der var blandt andet valg til bestyrelsen, og der skete lidt udskiftninger i år. Både Arne Nielsen og Margit Andersen
havde valgt ikke at genopstille. Den nye bestyrelse består nu af:








Maria Dalsgaard, formand
Jess Nielsen, næstformand
Hildur Nellemann, kasserer
Jeithi Lilhammer Karlsen, sekretær
Ole Clausen, medlem
Uffe Müller, medlem
Suppleanter er: Mogens Gundersen og Peter Borg Christensen

Generalforsamlingen sluttede af med at udnævne Arne Nielsen som æresmedlem for hans mangeårige og
store indsats for foreningen. Arne har i de mange år i bestyrelsen også stået for sommerudflugterne, og det
er gennem årene blev til rigtig mange gode og spændende ture. Men også Bjørn Andersen blev ved
samme lejlighed udnævnt til æresmedlem. Bjørn har været med fra foreningens begyndelse og været
medlem af bestyrelsen i flere år, og møder trofast op til alle arrangementer. Bestyrelsen havde besluttet, at
”tre er et lige tal”, og ville også gerne overrække et æresbevis til Keld Møller Nielsen, der også har været
med i bestyrelsen fra foreningens etablering i 1994. Keld deltog i ikke i årets GF, så han har sit bevis til gode.

Årets store udflugt:

Bustur til Gribskov og Gilleleje
Lørdag den 13. juni 2015 kl. 9.00- ca. 17.00
Som noget helt eksklusivt har foreningen i år fået tilbud om en busstur i skovens dybe stille ro, nemlig ind i
selv hjertet af Gribskov, hvor guide på turen, skovløberen fra Skov- og Naturstyrelsen, vil fortælle om jagt,
konger og dronninger, Esrum Sø, Skandinaviens højeste træ og meget mere. Undervejs holder vi pause og
nyder vores medbragte kaffe.
Vi spiser frokost på restaurant Far til 4 på Gilleleje Havn, og under køreturen hjemad gør vi holdt enkelte
steder.
Prisen er 300 kr. der dækker bustur med guide, formiddagskaffe og frokost, samt øl eller vand på hjemturen.
Drikkevarer til frokosten er for egen regning. Turen betales i bussen.
Tilmelding senest den 5. juni til Jeithi Lilhammer-Karlsen på tlf. 5325 6430 eller mail:
jeithikarlsen@hotmail.com

