Beretning for foreningen ”Marienlyst Slots Venner”, 2019/20.
Indledning
Vi har nu gennem de sidste 8 år arbejdet for, ikke bare at bevare Marienlyst Slot, men også,
og især, for at give det nyt liv, og for at skabe et grundlag for den fremtidige drift. Vi synes, at
dette 8. år i foreningens levetid, har været et mærkeligt år.
Når vi siger, at det har været mærkeligt, så skyldes det Coronaepidemien, som bl.a. har
forårsaget, at vi ikke kunne afholde generalforsamling i april, som vedtægterne foreskriver,
men som vi har måttet udskyde helt til september måned.
Kommunal involvering
Som nogle måske erindrer, så var vi pænt på den positive side ved sidste generalforsamling,
fordi Helsingør Byråd den 28. januar 2019, med 22 ud af 25 byrådsstemme, besluttede at
tiltræde:



at Helsingør kommune vil vedstå sine forpligtelser som ejendomsejere, og
at Helsingør kommune ønsker at drøfte projektbeskrivelsen og det videre forløb for
derved at sikre kommunens engagement

Vi holdt efterfølgende et afklarende møde med formand for økonomiudvalget, Benedikte Kiær
og med daværende formand for Kulturudvalget, Henrik Møller samt ledende embedsmænd om,
hvordan vi sammen kunne føre Byrådets beslutning ud i livet.
Dette møde mundede ud i tilkendegivelser om,


at DSI Marienlyst Slot i samarbejde med Borgmesteren skulle foretage fornyede
henvendelser til diverse Fonde med specifikke ansøgninger, med baggrund i Byrådets
beslutning om, at der er reserveret en pulje på 5.0 mio kr. til medfinansiering,



at de fem mio. kr., i samspil med fondenes bidrag, skal realisere drømmen om at gøre
slottet til en attraktion, der med en oplevelsesbaseret tilgang viser og formidler
havekunst,



at de historiske haver, der omgiver slottet, og som gennem alle årene har været
vedligeholdt af Helsingør Kommune, fortsat, i forhold til den fremtidige drift, vil blive
vedligeholdt af Helsingør kommune som ansvarlig for haverne,



at Marienlyst Slot, også fremtidigt vil være ejet af Helsingør Kommune,



At den selvejende institution Marienlyst Slot, der i fremtiden skal stå for driften af
slottet, vil leje bygningen af Helsingør Kommune til en pris, der dels afspejler, at den
selvejende institution har ydet et meget væsentligt bidrag til istandsættelsen, dels
afspejler Helsingør Kommunes eget brug af slottet.

Med disse tilkendegivelser så vi særdeles positivt på mulighederne for at få diverse fonde i
tale, og for at give fondene et tydeligt og klart indtryk af Helsingør Kommunes engagement og
de vilkår, projektet bygger på, blev det aftalt, at udarbejde en hensigtserklæring, der kunne
vedlægges fondsansøgningerne.
En lang diskussion af erklæringens indhold fulgte herefter, og først i november 2019 modtog vi
et udkast fra Helsingør Kommune.
Vi accepterede straks udkastet og i forventning om, at erklæringen var på plads orienterede vi
foreningens medlemmer. Vi glædede os til at komme videre, da arbejdet med at søge fonde
havde ligget stille i mange måneder.

Overraskelsen var derfor stor, da vi den 20. januar 2020 blev orienteret om, at erklæringen
skulle omkring økonomiudvalg og Byråd, før den kunne underskrives af borgmesteren.
Forløbet omkring erklæringen har været langvarigt og belastende. Til gengæld kan vi glæde os
over den positive behandling i byrådet, hvor der igen var et stort flertal, der bakkede op om
vores arbejde. Kun de sædvanlige 3 byrådsmedlemmer gav ikke deres støtte.
Med erklæringen fra Helsingør Kommune er vi kommet et vigtigt skridt videre, og vi tror nu på
at have de rette forudsætninger for at kunne søge fondsmidler.
Fondsansøgninger
Vi arbejder fortsat med ideen om, at hovedvægten i fondsansøgningerne skal ligge på
formidling af havekunst, som vi mener Marienlyst Slot er oplagt til, men en kommende drift vil
også omfatte andre aktiviteter.
Vi arbejder fortsat
interesseområde.
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Vi vil søge midler til istandsættelse, tilbygning, samt renovering af haveanlæg samtidig.
Med Helsingør Kommunes nu klare udmelding, tænker vi at stå på et langt bedre fundament,
samtidig med, at vi har brugt tiden til at tilrette og målrette vores ansøgninger.
Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Marienlyst Slot og de omgivende haver er vigtige kulturhistoriske elementer i Nationalparken,
og vi håber meget at slottet og haverne vil komme i betragtning, når der skal udvælges
indsatsområder til den kommende nationalparkplan. Planen er vigtig, da den er fundamentet
for nationalparkens arbejde i de kommende år.
De frivillige og donationerne
Der er stadig rigtig mange, der støtter vores arbejde for at sikre Slottets fremtid, og så har vi
den store fornøjelse at have en fast kreds af trofaste frivillige, som stiller op, både når der er
brug for et rengøringshold, som kustoder ved udstillinger, eller andre vigtige opgaver.
Der er stadig rigtig mange kunstnere, forfattere og musikere, der uden honorar, og alene for
at støtte sagen, optræder for os.
Vi siger dem alle stor tak for indsatsen.
Arrangementer
Vores hovedopgave er naturligvis at arbejde med fondsansøgninger og at vedligeholde de
politiske kontakter, men det er også meget vigtigt for os at have god kontakt med vores
medlemmer, og det kan vi gøre ved at udsende medlemsorienteringer, men også ved at
afholde nogle af vores populære arrangementer på Slottet.
Vi har siden vi startede i 2012 afholdt ca. 90-95 arrangementer, i alle mulige genrer, og vi
oplever en stor interesse og en god tilslutning.
Den 12. april til den 28. april præsenterede den lokale kunstner Bente Polano sine værker,
især mange af sine skulpturer.
Den 28. april afholdt vi en dejlig koncert med Nordsjællands klarinetkvartet.

Den 19. maj havde vi den traditionelle plantebyttedag i parterrehaven. Mange fandt vej, både
med boder med planter, men også de der bare gerne ville bytte eller købe, og have noget med
hjem.
Den 26. maj var der havevandring i den romantiske have i anledning af Nationalparkens 1 års
dag.
Efterhånden er det blevet populært at udstille og optræde på slottet, og i løbet af sommeren
var aktiviteten stor:
Den 7. maj til den 12. maj var der besøg af Helsingør Teater, som opførte forestillingen SAVN.
Den 15. maj til 31. maj gæstede Kunstforeningen for Helsingør og Omegn Marienlyst Slot med
deres udstilling ”Kunst på Kryds”
Den 7. juni til den 16. juni var der igen besøg af ”Kunstrunden”.
Den 17. juni til den 24. juni var der udstilling af croquistegninger på slottet
Den 13. oktober vi fik igen besøg af Lars Kjædegaard og hans dejlige orkester, som underholdt
os en smuk søndag eftermiddag.
Den 14. december afholdt vi et særligt julearrangement for børn, hvor den sprudlende
historiefortæller Pernille Stockfleth tog store og små med på en rundtur for at finde nisserne
på slottet.
Den 12. januar holdt vi vores traditionelle nytårskur, og igen i år med det dejlige lokale kor La
Corius.
Inden Coronakrisen lukkede for flere arrangementer i år havde vi fornøjelse af et arrangement
I samarbejde med Arkitektskolen, som havde brugt Marienlyst Slot som emne for en opgave,
hvor de i detaljer havde opmålt slottet, men også som en del af deres afgangseksamen kom
med bud på fremtidig anvendelse af slottet, indenfor de rammer som vi har sat.
Arrangementet fandt sted fra den 22. februar til den 24. februar med stor publikumsinteresse.
I forbindelse med udstillingen afholdt vi seminar med følgende oplæg:
Dr. Phil. Ulla Kjær: Arkitekten Nicolas-Henri Jardin og hans betydning for dansk arkitektur.
Konservator Karin Lykke: På jagt efter gemte og glemte farver.
Slotshavechef Niels Mellergaard: Den nye kongelige køkkenhave i Gråsten.
Professor Kirstine Jensen: Hvad kan vi lære af historiske haver.
Bestyrelse, økonomi og medlemmer
Som vi skrev tidligere, så er bestyrelsens hovedopgave at arbejde med fondsansøgninger og at
vedligeholde de politiske kontakter, ligesom vi lægger stor vægt på kontakten til vores
medlemmer.
Det kræver meget arbejde og megen planlægning, og vi har siden sidste generalforsamling
afholdt 4 bestyrelsesmøder.
Det er lidt færre bestyrelsesmøder end vi plejer, men det skyldes, at vi har ændret vores
organisering, således at nogen i bestyrelsen tager sig særligt af arrangementerne, nogen
arbejder intensivt på det politiske og på fondsansøgningsarbejdet, og nogen arbejder med
bygningen (inventar mv).
Vi har et stabilt medlemstal på ca. 1300.
I bestyrelsen er vi meget glade for den opbakning foreningen oplever, og vi er sikre på, at det
er en forudsætning, både for det politiske pres, men også som opbakning til vores arbejde.

Med kontingentbetaling og donationer har vi fået skabt et fornuftigt økonomisk grundlag for at
kunne sætte forskellige initiativer i værk.
Med den nye ”kontrakt” med Byrådet ser vi frem til at kunne intensivere arbejdet med
fondsansøgninger, og vi ser fortrøstningsfuldt på fremtiden.
Sluttelig vil vi igen takke alle de frivillige der uselvisk giver en hånd med for at fremme
projektet, og vi takker for medlemmernes store støtte til arbejdet med at give Marienlyst Slot
et nyt liv, og vi tænker at arbejde ufortrødent videre.
Helsingør den 16. maj 2020
På bestyrelsens vegne
Michael Brostrøm
Formand

