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Især til nye læsere
”Lokalhistorisk Forening i Hillerød kommune”, som

foreningens officielle navn er, blev stiftet ved
et møde den 22« april 1986 på Hillerød bibliotek.

I mødet deltog omkring 60 mennesker, hvoraf 50
tegnede sig på de fremlagte medlemslister.

Siden

er medlemstallet steget støt, og det ligger i øje
blikket omkring 100.

Initiativet til foreningens oprettelse kom fra
Hillerød kommunes lokalhistoriske arkiv, der i en

længere årrække .havde savnet en aktiv støtteforening,
som gennem sit virke kunne stimulere interessen for

den lokale historie, naturligvis ikke mindst med hen
blik på en stigende tilgang af arkivalier.

Dette er

da også et af de områder, som foreningen har taget
fat på fra starten, og hvor der allerede har vist
sig en del resultater.

Foreningens interesseområde er imidlertid ikke be
grænset hertil, Jfr. vores ”aktivitets-status” inde

i bladet.

Her skal jeg nøjes med at gøre opmærksom

på vores ”Hillerød-kalender”, som netop nu udkommer
i et antal af 1000 eksemplarer, og som vi stiller

ganske store forventninger til, ikke mindst fordi
vi ad denne vej vil nå ud til kredse, som vi normalt
ikke har kontakt med, men som kan bidrage positivt
til opfyldelsen af foreningens formål.

Bjørn Verstege.
fmd.
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En motorvogn i Hillerød
En ven af foreningen har bedt os videregive nedenstående herlige
skrivelse til Lokalhistorisk Arkiv.

Det gør vi naturligvis med

glæde, men samtidig håber vi vec at bringe teksten her at kunr.e
give vore læsere et underholdende indtryk af den furore, som til
synekomsten af de første motordrevne køretøjer gav anledning til:

N.P.Olsen,

Sagfører,
Hillerød.
Til
det højtærede Byraad

for Hillerød Købstad.

Som det vil være Byraadet bekendt, gaar der daglig en

Motorvogn fra Herløv her til Byen med Kalkgødning.
Vognen kører 6 Gange frem og tilbage, og den kommer

jævnlig gennem Byens Gader til og fra Stedet, hvor den
staar om Natten.

Denne Vogn er til stor Gene for Byen.

Naar den kører, fremkalder den en betydelig Støj, og

Bygningerne ryster stærkt, ligesom Vognen ved sit Ud
seende skæmmer Byen.

Af større Betydning er det dog,

at Færdselen med Hest og Vogn i Gaden og navnlig paa
Vejen^) den befarer, generes i høj Grad. Vognen frem

bringer en Støj, der kan høres i en Afstand af mindst
2 Kilometer, og Landboerne kan ikke møde den med deres
Hestekøretøjer.

Dette gælder navnlig paa den ret smalle

Vej mellem Faurholm og Herløv By, og det kan kun undre,

at der ikke alt er sket betydelige Ulykker der.

Grunden

til, at saadanne Ulykker ikke er forekommet, maa væsent
lig søges i, at Landboerne - for at undgaa nævnte Motor

vogn - kører andetsteds hen end hertil for at hente de
2)
Varer, hvormed de tidligere forsynede sig her i Byen.

Der er ingen Tvivl om, at Byens Erhvervsliv lider der
under, thi det har - som af alle erkendt - den største

Betydning, at Landboerne kommer kørende her til med

5

Heste og Vogn i saa stort et Antal som muligt.
Til det anførte kommer, at den nævnte Motorkørsel skader

Byens Veje og Gader ganske betydeligt, og det kan vistnok

siges at være et almindeligt Ønske hos Byens Befolkning,
at den anførte Motorkørsel bliver forbudt her.
I Henhold til foranstpaende tillader jeg mig at foreslaa,

at Byraadet ifølge Lov No. 125 af 29» April 1913 § 3 for
byder Kørsel med den nævnte Motorvogn paa Byens Gader og

Veje, og at der indsendes Andragende fra Raadet til Frede
riksborg Amtsraad om, at saadan Kørsel forbydes paa den

Amtsvej, det her drejer sig om, og da Kørslen utvivlsomt

forvolder stor Skade paa Vejen, er der formentlig Grund til
at forvente, at et saadant Andragende bliver imødekommet.

Hillerød, den 18. Marts 1916,

Ærbødigst
N.P.Olsen
1)

Med "vejen" menes formentlig strækningen mellem Hillerød og
Nr. Herlev.

2)

Mon ikke vi her er ved sagens kerne ?

P.S.

Til eventuelle interesserede oplyses, at det eksemplar, der
er afleveret til Lokalhistorisk Arkiv, er en fotokopi.

Den

bærer dog oplysninger om jr.nr. m.v., som kan være nyttige

for den, der kunne tænke sig at forfølge sagen i Landsarkivet.
Hvis nogen gør dette, vil vi gerne høre nærmere om resultatet,
gerne i form af et bidrag til bladet.

Bjørn Verstege.
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Hillerød-kalenderen
Som tidligere nævnt, har bestyrelsen i nogen tid arbejdet på at

realisere et kalender-projekt ”Hillerød-kalenderen 1987”» og det
er ikke uden en vis stolthed, at vi i disse dage (l.uge af november)
kan sende kalenderen på markedet.

er dog ikke vor fortjeneste alene.

At det har kunnet lade sig gøre,
Uden et tilstrækkeligt forsalg

havde vi ikke haft økonomisk mulighed for at gennemføre projektet,

og vi vil derfor gerne her rette en tak til vore forsalgskunder:
I Hillerød Vest:
Ullerød Brugs,

Maxi Marked,

I centrum:

Ditzels Boghandel,
Høyer Olsens Boghandel,

Idé Butik 50
Toftes Boghandel.

I Hillerød Øst:

Brugsen, Møllebakken

Prima, Fredsskovhellet.
Desuden: Hillerød kommune og

Falle sorganisationens
Byggeaktie selskab.
Vi håber, at kalenderen vil tjene til dels at øge den lokalhistoriske

interesse i almindelighed og dels at tydeliggøre den vardi, der ligger
i en omfåttende bevaring af fotografier fra alle perioder af byens

historie.
Emnet for dette års kalender er bybilleder fra århundredets første

årtier.

Emnet for 1988-kalenderen vil blive Hillerød i 50erne, og

for de derefter følgende år er det tanken at behandle forskellige
temaer: byens vartshuse det ene år og så fremdeles.

MEDLEMSSALG
Prisen i forretningerne er aftalt til kr. 58,- inkl. moms (vejl.)

Til vore medlemmer tilbydes kalenderen til kr. <8,- inkl. moms, så
lange restoplaget tillader.

Ved udgivelsen råder foreningen over

ca. 25O eksemplarer (resten af de 1000, der trykkes, er solgt til
ovenstående), som vil blive solgt i den rakkefølge, ordrene indgår

til enten Søren R. Christensen eller Bjørn Verstege (bedst 17 - 18).
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Foreningens »aktivitetsstatus«
RABATORDNINGSN:

Sn ordning, som giver vore medlemmer adgang gra

tis eller til reduceret pris, er etableret for sæsonen 1986 i sam

arbejde med ANNEBE2G-SAMLING3RNE, FREDENSBORG SLOT, HELSINGØR ’TE
TE RAN JER NBA NE, LIUSEET FOR HOLBÆK OG OMEGN samt KRUDTVÆRKSMUSEST i

Frederiksværk.

I løbet af jan./jeb. 1987 vil ordningen blive søgt

fortsat og udvidet med henblik på den kommende sæson.

På nuværende

tidspunkt er vi bl.a. i kontakt med HISTORISK-ARKÆOLOGISK FORSØGS
CENTER i lejre samt med DANMARKS TEKNISKE MUSEUM.

MATERIALS-INDSAMLING:

Kampagnen i Frederiksborg Amtsavis i maj-

juni 1986 med Privatbanken som sponsor giver fortsat udbytte.

Vi

mangler dog frivillige til at følge henvendelserne rimeligt hurtigt

op, hvorfor man er meget velkommen til at melde sig.
FOREDRAG og EKSKURSIONER:

En af foreningens arbejdsgrupper har,

under ledelse af næstformanden, ansvaret for disse områder.

Hidtil

er afholdt 2 ekskursioner og 1 foredrag med et deltager tal på over

180 ialt.

Særligt skal turen til våbennedkastningsstederne i Grib

skov fremhæves.

Se iøvrigt omtalen af kommende arrangementer andet

steds i bladet.
UDSTILLINGER:

En særlig gruppe arbejder med planer om etablering

af en række faste miniudstillinger rundt om i byen.

Der tænkes i

retning af ophængning af skifterammer med vekslende Indhold anbragt
på velbesøgte steder.

Gruppen vil i nærmeste fremtid være klar med

forslag til såvel den praktiske udførsel, financieringen og - ikke

at forglemme - en plan over, hvad der skal udstilles.

Der er kon

takt med en fotoklub, der vil fremstille egnede fotostater.

BYGNINGSBEVARELSE :

Foreningen har henvendt sig til Hillerød byråd

og miljøministeren for i henhold til gældende regler at blive holdt

underrettet i tilfælde af, at der påtænkes ændringer i hhv. lokal

planer og fredsningsbestemmelser.

Endnu ei' ingen sager blevet tilsendt

os •
UDGIVELSER :

Bortset fra "Hille rød-kalenderen" og dette lille blad

har vi ingen udgivelser lige på trapperne.

Der funderes dog på en

vejledning i lokalhistorisk heuristik udarbejdet under hensyntagen

til Hillerøds særlige forhold.

En sådan vejledning i,hvor man finder

hvad, kunne være til stor hjælp for enhver, der har lyst til at give
sig i kast med en lokalhistorisk undersøgelse.

BV
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Gader i det gamle Hillerød (1):

Byskriverstræde
Da jeg tog mod opfordringen til at fortsile lidt om en - eller
flere - af Hillerøds gader i fortiden, anså jeg umiddelbart op
gaven for adskilligt lettere, end den forekommer mig nu, især

nar fortællingen gerne skulle rumme lidt mere end det, som "Gud

og hvermand" ved lige så godt.
Men lad mig da prøve at fortælle lidt om en af Hillerøds ældste
gader - en som forlængst er borte, og som mange af Hålldrmd

hillerødanere aldrig har kendt: BYSKRIVERSTRÆDE. Strædet gik
fra Slotsgade ned til "Posen", omtrent der, hvor fortovet langs

nordsiden af Brugsen i Slotsgade nu går; og ret meget bredere

var det heller ikke.

Og hvad var så "Posen" ?

Jo, det var den gamle herskabsejendom,

som var opstået omkring og ved Hlllerøss ældste bygning - den

gamle kro, som kong Frederik d. 2. lod opføre på en odde i Slots

søen kort efter sin overtagelse af slottet i 1560.

Senere vlev kroens bygninger sæde for by- og birkeskriveren, ind
til omkring I860, da amtmand, greve J.S.Schulin købte og ombyggede

ejendommen til det herskabelige udseende, den havde, indtil den i

vor tid blev nedrevet og pladsen udlagt til offentlig park«

De

sidste halvhundrede år tilhørte og beboedes ejendommen d£g af de

såkaldte "posebaronesser" - oprindelig tre søstre Wedell-Wedellsborg, hvoraf den sidste døde midt i 1950erne.
Men det var gaden - Byskriverstrædet - det drejede sig onu

Sten

brolagt var den, uden fortov eller lygter, og udover baronesserne

kun beboet af de aldre mennesker, som nederst til venstre i gaden

drev "Andersens vaskeri", hvis kunder nok mest var private folk.
Ellers udgjordesden venstre

side af nogle lange ældre bygninger,

hvor Hans Hansens Gæstgiveri på Fisketorvet - kaldet Klipfisken havde keglebane.
Bygningerne til højre tilhørte alle gæstgivergården "Linden", som

udlejede den store kælderbutik over hjørnet til møbelhandler W.Kyhl

i en lang årrække.

Ved siden af denne butik - mod Byskriverstrædet -

lå et par trin ned en meget stærkt benyttet rulleforretning med
skiftende ejere.

I en part af disse "Lindens" sidehuse blev i tyverne etableret en
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lille sal med nogle gode selskabslokaler, hvor f.eks. Hillerød

Bordtennisklub blev stiftet, og senere blev disse lokaler bl.a.
benyttet af Hillerød Jazzklub.
Måske var det meget godt, at gaden kun havde få beboere og ringe

trafik, for det kan ikke nægtes, at den ofte ved aftenstide måtte

aflaste ae knappe toiletforhold i de tilstødende værtshuse, ligesom
små konflikter mellem beskænkede gæster praktisk kunne afgøres i

denne lille gades mangelfulde belysning.

Hvor gaden mødte den gamle ejendom, afsluttedes den af en temmelig
forsvarlig gitterlåge.

Henry Olsen.
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Arrangementer
Efter september måneds to arrangementer - Truelsens orientering

i Gribskov om våbennedkastningerne (115 deltagere) og Lisbeth
Heins foredrag om Hillerøds arkiver (40 deltagere) - er turen
kommet til årets sidste 2 tilbud fra arrangementsgruppen:

Lørdag den 1« november - DANSKE PORTRÆTMALERIER (foredrag)
Foredragsholder: KIRSTEN NANNESTAD, registrator ved Frederiks-

borgmuseet.
Er det historiske maleri
virkelighedsreportage eller

efter-rationalisering ?
Dette og andre spørgsmål vil

der blive lejlighed til at

diskutere i løbet af Kirsten
Nanne stads orientering om
den omfattende registrering
af danske portratmalerier,

der - omend denne aktivitet

nappe er kendt af mange i
offentligheden - er en vig
tig del af museumsarbejdet.

Der venter således deltagerne
en både usadvanlig og spend
ende eftermiddag i museets

kontorer og arkivrum.

Mødested:

Neptunspringvandet i den ydre slotsgård.

Mødetid: Kl. 14.00
BEMÆRK:

BEGRÆNSET DELTAGERANTAL 12

Af praktiske grunde er der

kun plads til 20 deltagere, hvorfor forhåndstilmelding tilrådes.
Ring til SØREN RUDOLPH CHRISTENSEN, 02 25 10 50 (bedst ml.17 og 18).

I tilfalde .af at interessen er stor nok, kan der blive tale om en
gentagelse af arrangementet.

Deltagelse er gratis og åben for alle, idet medlemmer dog har for
trinsret.
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Torsdag den 27. november - DEN NORDSJÆLLANDSKE UDVANDRING TIL
AMERIKA (foredrag m/dias.

Foredragsholders NIELS PETER STILLING.

Historikeren Niels Peter Stilling har i en årrække arbejdet med
udvandringen til Amerika på basis af, hvad udvandrene selv har

efterladt sig: brevene hjem, dagbøger, digte m.v.

I sit foredrag

vil han - ledsaget af lysbilleder - fortælle om udvandrerskæbner
fra Sjælland, herunder Frederiksborg Amt.

Hvilke kræfter var det,

som fik det enkelte menneske til at udvandre ?

den lange rejse over Atlanten ?

nye verden ?

Hvordan oplevedes

Hvordan gik den første tid Î den

Disse og mange andre spændende emner fra den indivi

duelle udvandzerhistorie vil blive berørt i aftenens løb.
Foredraget holdes kl 20.10 på Hillerød bibliotek (læsesalen).

Ill AARGANG

«Hovedet« til den ene af de to endnu eksisterende dansk-amerikanske aviser af i dag: «Den danske Pioneer« i
Chicago. Første nr. af bladet kom på gaden i 1872 og dets »hoved« har man pietetsfuldt bevaret. Udvandrerarki
vet, Alborg.

Aktivitetsgrupper
Foreningen opererer med flg. grupper, som alle er åbne for yder
ligere deltagere:

A

1)

Foredrag og ekskursioner, gruppen ledes af næstformanden,

2)

Indsamling og udstillinger, gruppen ledes af lederan af Lo

SØREN RUDOLF CHRISTENSEN, Platanhaven J2, Telf: 02 25 10 50

kalhistorisk Arkiv, LISBETH SCHACHT HANSEN, Telf:02 26 95 22
eller privat: 02 25 45 25

5)

Bygningsbevaring, ledes af formanden BJØRN VERSTEGE, Frcderiksværksgade 8, telf: 02 26 54 09.
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S. R Arna - en Hillerød-poet
af Asger Berg.

Hvis man interesserer sig for Hillerøds historie i begyndelsen af

vort århundrede, finder man ikke et mere muntert og tiltalende
kildemateriale end postkontrollør S. P. Arnøs vers og viser. Igen

nem henimod 30 år skrev han avisvers og lejlighedssange, og i hans
velformede vers ser vi fine og festlige glimt af livet i den lille
købstad ved Slotssøens bred.

S.

Arnø var også en skattet lejlighedsdigter for sin etat,

postvæsenet.

Således skrev han agitationsvers for julemærke

salget, og til postvæsenets 300-års jubilæum i 1924 havde han for
fattet en kantate, som blev fremført ved en fest på Christians

borg af kgl. kammersanger Albert Høeberg og medlemmer af Det kgl.
Teaters kor.1)

I denne artikel skal vi imidlertid kun se på Arnøs lokale digtning,
- hans Hillerød-vers.

Af fødsel var han ikke hillerødaner.

Sophus Petri Arnø var født

i Assens den 18.3.1875 og startede ved postvæsenet i København
den 1.9«1892.

Efter nogle års ansættelse der tiltrådte han den 1.

april 1904 en stilling som postekspedient i Hillerød.
Allerede næste år finder vi hans første Hillerød-vise offentlig

gjort i Frederiksborg Amts Avis: Sommer i By. på melodien "Eriksen,

gamle Eriksen".

Her følger fire af de fem vers, der viser, at firs

år nok ændrer noget, men ikke alt:

Naar man Borger er i Staden,
naar man har betalt sin skat,

og la'r feje rent paa Gaden,

løser Tegn til Hund og Kat,
saa maa man ha' Lov at snakke

med om Byens Ve og Vel.

Ja, hvis ej De ta'r til Takke,
jeg gør*et alligevel.

Hillerød!
lunt i Vintrens Skød
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har du sovet, og din Søvn
var baade fast og sød,
skynd dig nu, vaagn op,

stræk din dovne Krop,

se dig ud som Kragen hist

fra Fangetaarnets Top.
Der er Sommer over Lande,

der er Fuglesang i Skov'n,
der er Sved paa hvar en Pande
trods Kommunens Vandingsvogn;

der er Tyskere paa Strøget
med Bädecker i rødt

og Pi'er i Sommertøjet,
aa, hvor klæder ddt dem sødt«

Hillerød,

gamle Hillerødl

du blev ung paany, hver gang at

Lærkens trille lød«
Skønt ærværdig sçm

Havens Buksebom,

gaar du dog i Pavillon'n

til Dans og Daarligdom.
Var jeg rig,jeg dig forærte,

Hillerød, en Septic Tank,
for jeg til8taa maa med Smerte,

at du har en fæl Skavank;

den Duft, der stiger fra dig

ved Dagen som ved Nat,

den minder, Fanden ta1 mig,
nærmest om en Desmerkat.

Har vi no'n

Sundhedskommission ?

A

ja, man si'er det, men jeg er ej

vid're stærk i Troen,
aldrig har jeg før

mærket slig Odeur,

den forveksles ikke særlig nemt
med "mille fleur".
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Ja, du Dyder har og Laster

(af de sidste dog kun faa),
OS ej jeg mig formaster
til fier* at pege paa.

Lad os nyde Som*rens Dage,

for Som*ren den er skøn,
der er Sol paa rode Tage,

og Slotssøen - den er grøn.

Farveskær,
Himlens Farveskar!

ej den laaner,

den sin egen Farve bar* ,
grønt er ganske flot
og for Øjet godt,

men personlig syn*s jeg li'egodt
2)
nok saa godt om blaat• '

\
Visen er trykt under market Septria - det pseudonym, som Arnø fors
satte med at bruge, og hvori men ser hans forbogstaver og mellem

navn genme sig.
Året efter bragte Amtsavisen igen et sommerdigt fra Amøs hånd,

denne gang i anledning af den årlige dyr skuef est i Slotshaven.

Arnø har lyttet sig til den nords jali andske dialekttone, men også
til ungdommens slang:

Petrine, hang din Karklud hen,
lag Laaget kun paa Vasken,
og pynt dig lidt min egen Ven,

for nu skal vi paa Dasken.

Paa en saa dejlig Dyrsku'dag
skal du'unte staa og rode;
skynd dig at hafte Sløjfen bag

og sat dit Haar Merode.

Se saa, det hjalp - blandt Hillerøds
Smaapiger ingen Fyr s*gu

kan finde nogen pan're Tøs
at følges med til Dyrsku'.
Men osse heller ej jeg sei'

vel hører til de ring'ste
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Hva* si'er du ? Vil alligevel

du gerne se dé 'Hingste ?
Nej, Hingst og Tyr og Køer og Faar

og Gimmerlam og Vædder

la'r vi dem om, som det forataar,
vi ved, hvad der er bed'er«Alt det med Dyr og Dommere og

og præmiedyre Domme,
min Mening kort derom er det:

Der ingen Dyr sku* komme.
En rask Svingom i Pavillong'n

ved Dyrskuet er det bedste,
og Slag, Petrine, i Gongongen

der ble* skam uden Heste.
Men også Hillerød ved vintertid kunne inspirere Arnø, som det ses

i hans julevise 1909 på melodien "Højt fra træets grønne top”.
Begyndelsen lyder:

Højt om Slottets slanke Spir

bølger Rødkaalsduften,

Ligesom i forrige nummer bringer vi også denne gang her og på side
17 et par af Hillerød Antikvariats smukke kort.
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se, hvad Barometret si1er:

Der er Sne i Luften;
Juletid, hvor er du sød,
sødest dog i Hillerød,

glade By som Borger

glemmer alle Sorger!
Glemmer dagligt Vrøvl og Slid,

selv Termin og Skatter,

se blot, Jorden ligger hvid
Batzkes Bakke glat er;
Hurra for den hvide Jul,
Sieden frem fra Skurets Skjul,

Julen varer maaske

nesten helt til Paaske!
Gran paa Torv og Gas i Bod,

Nødder, Knas og Bagværk,
hvis det bare ikke stod,
ga' vel Slottets Slagverk:

"Højt fra Treets grønne Top" -

Hvorfor mon det siger stop
med sin Melodunte ?

Ja, hvad siger Munthe
Med "slagverk" menes klokkespillet, som altså af en eller anden
grund ikke virkede, og "Munthe" er naturligvis slotsforvalteren,
oberst Munthe.

I det hele taget treder ikke så få personer frem

af årnøs vers, fra borgmestrene Neumann og Zahlmann til landpost

bud Lars Petersen, der passede Nr.Herlev sogn.
I lejligheds sangene, fx. ved foreningsarrangementer, fødselsdage

og jubilser, finder vi ismr mange af tidens kendte Hillerødbor-

gere omtalt, undertiden ligefrem portrstteret.

Arnø skrev bl.a.

sange til Frederiksborg og Omegns Fugle skydning s sei skab, hvor hans

viser vekslede med redaktør Ove Knauers, til Hillerød Industri- og
Haandvmrkerforening, til Frederiksborg Amts Landboforening, til

Kvmgavlerforeningen, til Frederiksb orge nser samfundet og til Frede
riksborg Idrætsforening.

Og ^an skrev personlige sange til fester

for fabrikant P. Nordsten, kancelliråd C.L.Weitzmann, lsge Thorvald
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Jensen, landpostbud Søren Henriksen, maleren Jacob Hansen, Hotel

ejer Chr. Sørencen, bagermester Budde, skomagermester Hou, pastor
Paludan-MUller m.fl.

lian må dog ikke tro, at Arnøs liv hengik med fest på fest,

iian del

tog lagtfra altid selv i' de fester, han havde skrevet sange til.

Således havde han beskedent holdt sig tilbage fra postvæsenets

store jubilæumsfest, selv om han havde forfattet festkantaten.
Artiklen fortsattes i næste
nummer.

1) Dansk Postblad, 15.1.1925
2) Frederiksborg Amts Avis, 5•7•1905
J) Frederiksborg Amts Avis. 16.6.1906

4) S.P.Arnø, Omkring Slotssøen, 1931» s.14
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VEDTÆGTER
for
Lokalhistorisk Forening i Hillerod Kommune
§ i
Foreningens navn er: Lokalhistorisk Forening i Hillerod
Kommune•
§ 2
Foreningens formål er:

a. at styrke interessen for og kendskabet til især den
lokale historie ved bl.a. foredrag, udstillinger og
ekskursioner samt at søge udforskningen af lokalområ
dets fortid fremmet.
b. at stimulere interessen for og at værne om historisk
og æstetisk værdifulde bygninger og miljøer og i den
ne forbindelse yde støtte og rådgivning til bl.a. eje
re af bevaringsværdige bygninger.
c. at støtte det lokalhistoriske arkiv i Hillerød Kommu
ne og at øge kendskabet til og interessen for arkivets
arbejde, især vedrørende indsamlingen af mere materia
le i samarbejde med Nordsjællands Folkemuseum og Muse
umsforeningen •
§ 3
Enhver interesseret kan optages som medlem mod at betale
et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Optagelse
sker ved henvendelse til kassereren. Hvert medlemskab gi
ver ret til én stemme for den, hvis navn er anført i med
lemslisten. Medlemmernes husstand har ret til at deltage
i møder, udflugter og andre af foreningens arrangementer.

§ U
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed» Or
dinær generalforsamling afholdes hvert år i løbet af marts
måned, idet bestyrelsen indkalder hertil med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen bekendtgøres i den lokale presse.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter samme ind
kaldelsesregler som ovenfor, når bestyrelsen finder anled
ning dertil, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt frem
sætter begrundet anmodning herom til formanden. I sidst
nævnte tilfælde skal Indkaldelsen ske senest én måned ef
ter anmodningens modtagelse.

§ 5
På generalforsamlingen skal bestyrelsen:
a. aflægge beretning for det forløbne år,
b. fremlægge det reviderede regnskab til godkendelse,

c. fremsætte forslag til kontingent for det kommende år,
d. lade foretage valg til bestyrelsen samt valg af 2 sup
pleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant,
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e. lade sådanne forslag behandle, som er kommet formanden
i hænde senest 14 dage i forvejen.
Generalforsamlingen vælger dirigent efter indstilling fra
bestyrelsen.
Der føres en kort beretning over mødet til protokols.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal af de afgivne
stemmer, hvor intet andet er fastsat.
Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.
Kun punkter, der er optaget på dagsordenen, kan bringes
til afstemning.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til
de fremmødte medlemmers antal.
Vedtagne forslag indføres ordret i protokollen.
Protokollen underskrives af dirigenten og af formanden.

§ 6
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
§ 7
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af general
forsamlingen for 2 år. I lige år er 2 medlemmer på valg,
i ulige år 3. Hvem der skal på valg i 1987 afgøres ved
lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
§ 8
Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kas
serer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin for
retningsorden og fører protokol over sine forhandlinger.
Protokollen underskrives af de medlemmer, der har delta
get i mødet.
Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse
eller efter anmodning af et af de andre bestyrelsesmedlem 
mer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller
næstformanden samt yderligere mindst 2 medlemmer er til
stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
Lederen af Lokalhistorisk Arkiv for Hillerød Kommune del
tager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
§ 9
Til at forpligte foreningen udadtil kræves underskrift
af formanden og kassereren.
Kassereren er dog berettiget til"på foreningens vegne at
modtage og kvittere for alle indbetalinger og at betale
de af bestyrelsen godkendte udgifter.
A
§ 10
Ændring af foreningens vedtægter kræver vedtagelse på en
generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 11
Opløsning af foreningen kræver vedtagelse på en general
forsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
Bestyrelsen er dog pligtig at fungere videre til forenin
gens økonomiske situation er opgjort og afsluttet.
Eventuelle midler tilfalder det lokalhistoriske arkiv for
Hillerød Kommune.

