
Beretning for foreningen ”Marienlyst Slots Venner”, 2020/21. 
 
 
Indledning. 
 
Hvis vi syntes, at det 8.år i Foreningens levetid, (2020) var et meget mærkeligt år, så har 2021 
ikke været meget bedre, set i lyset af corona epidemiens mange restriktioner.  
 
Vores arbejde 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, har været ”corona” ramt, og vi har været 
nødt til at begrænse aktiviteten og opgive mange arrangementer. 
 
 
Den årlige generalforsamling for 2019/20 måtte udsættes flere gange, og viste sig til sidst umulig 
at afholde i 2020. 
 
Vi besluttede derfor, at vi ville afholde GF2019/20 i april måned 2021 sammen med GF 2020/21. 
Vi håbede, at der til den tid blev åbnet op for, at vi kunne mødes i større antal. Det holdt som 
bekendt ikke stik, og generalforsamling afholdes derfor først nu den 3. oktober 2021, men dejligt 
at det så kan lykkes. 
 
 
 
Kommunal involvering 
 
Vi har tidligere orienteret om, at Byrådet i maj 2020 godkendte en erklæring vedr. Helsingør 
Kommunes engagement i Marienlyst Slot.  
 
Formålet med erklæringen er at give fondene et tydeligt og klart indtryk af Helsingør Kommunes 
engagement og den organisering og de vilkår, projektet bygger på. 
 
Forløbet omkring erklæringen var langvarig og belastende, men afgørende var det, at vi med 
erklæringen fik den positive melding fra Byrådet, der er helt nødvendig for at nå i mål med 
projektet. 
 
Samtidig blev vores mandat forlænget til den 1. maj 2022. 
 
 
Fondsansøgningerne. 
 
Vi arbejder fortsat med ideen om, at hovedvægten i fondsansøgningerne skal give mulighed for 
at opbygge et oplevelsescenter for havekunst. Vægten vil ligge på formidling af havekunstens 
historie, som vi stadig mener Marienlyst Slot er oplagt til, men en kommende drift vil også 
inddrage andre muligheder. 
 
Vi arbejder fortsat på at målrette ansøgningerne specifikt mod den enkelte fonds 
interesseområde så der søges til både istandsættelse, tilbygning, samt renovering af haveanlæg, 
samtidig med, at der er kommet en ny tendens hos de store fonde til gerne at ville samarbejde 
om store projekter, hvor de før gerne ville have opgaven eksklusivt. Så en tendens til en større 
sammenhængskraft. 
 
Med Helsingør kommunes nu klare udmelding, tænker vi at stå på et langt bedre fundament. 
 
Vi har brugt meget tid på at kvalificere ansøgningerne, og vi har også lavet en kort version af 
selve projektbeskrivelsen, vi kalder det en ”pixi” udgave. Den har til formål at virke som en 
appetitvækker hos fondene, men den skal selvfølgelig også deles ud til jer medlemmer. 
 
 
 
 



Kongernes Nordsjælland. 
 
Nationalparkplanen for Kongernes Nordsjælland, der blev vedtaget i juni måned 2020, 
indeholdt godt nyt for projektet, idet Marienlyst Slots romantiske landskabshave var blandt de 
udvalgte indsatsområder.  
 
I samarbejde med Marienlyst Slots Venner og Helsingør Kommune ønsker Nationalparkfonden 
at bidrage til at genskabe og formidle dele af den romantiske have.  
 
Helt konkret betaler Nationalparkfonden for at der bliver udarbejdet en rammeplan for 
genopretning af den romantiske have, og det er den velrenommerede landskabsarkitekt, 
professor Kristine Jensen, der står for opgaven. Haveplanen er lige på trapperne, så vi glæder 
os til meget snart at præsentere den.  
 
Vi er meget glade for den støtte, som vi har modtaget fra Nationalparken, både anerkendelsen 
og den kontante støtte, og vi føler os overbeviste om, at haveplanen vil styrke vores 
ansøgninger til fondene. 
 
 
Bebyggelse af stadionarealerne. 
 
Bestyrelsen er meget optaget af byggeplanerne for det tidligere stadionområde på Nordre 
Strandvej, især højden på den kommende bebyggelse optager os. 
 
Udsigterne mod Kronborg, havet, Kullens bjerge og den blå horisont er en forudsætning for den 
romantiske haves landskabsværdier, og bygningshøjden er derfor helt afgørende for om projekt 
Marienlyst Slot og haver kan gennemføres. 
 
Bestyrelsen så naturligvis helst, at området blev friholdt for byggeri, men vi er realistiske, og 
derfor er vi gået positivt og konstruktivt ind i en dialog omkring den nye bebyggelse. 
 
Vi har kraftigt påpeget, at hensynet til udsigterne fra den romantiske have på kystskrænten skal 
tilgodeses, og at bygningshøjden skal afstemmes i overensstemmelse med dette hensyn. Vi 
mener, at en bygningshøjde på 2-2½ etage vil kunne tilgodese dette ønske. 
 
Undervejs i processen har vi haft en god dialog med både embedsfolk og politikere. Indtil videre 
er vores indsigelser blevet hørt, og vi havde en forventning om, at Byrådet ville fastholde 
respekten for områdets særlige kvaliteter, herunder udsigterne fra den romantiske have, når de 
skulle tage endelig stilling til sagen.  
 
På Byrådsmødet i marts måned blev der vedtaget en helhedsplan for det kommende byggeri. 
 
I helhedsplanen var der 3 scenarier for højden på det kommende byggeri. 9 punkthuse kunne 
have 3 etager, 9 huse kunne have 4 etager og endelig 4 huse med 4 etager. 
 
Vores indsigelser førte i første omgang kun til en reduktion af etagehøjden så der nu i 
helhedsplanen opereres med 4 etager på 4 punkthuse.  Det opfatter vi som en halv 
imødekommelse, men vi vil fortsat arbejde for, at de sidste huse bliver reduceret til 3 etager. 
 
Lykkes det, vil det tilgodese, ikke alene udsigten fra den romantiske have, men også sikre 
udsigten for alle de mennesker der til daglig nyder at spadsere, løbe og cykle på toppen af 
kystbrinken. Også kigget op mod kystbrinken fra Ndr. Strandvej er vigtigt at bevare. 
 
 
De frivillige og donationerne. 
 
Der er stadig rigtig mange, der støtter vores arbejde for at sikre Slottets fremtid, selv om vi ikke 
har kunnet være lige så synlige som vi plejer. Men vi får stadig mange dejlige tilkendegivelser, 
som bakker op om vores arbejde – tak for det. 
 



Der er stadig rigtig mange kunstnere, forfattere og musikere, der uden honorar, og alene for at 
støtte sagen, optræder for os, og vi har tilsagn fra flere, så vi kan genoptage vores populære 
medlemsarrangementer.  
 
 
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. 
 
Vi har siden vi startede i 2012 afholdt ca. 100 arrangementer, i alle mulige genrer, og vi oplever 
en stor interesse og en god tilslutning. 
 
Disse arrangementer har været indstillet siden foråret 2020, men vi glæder os til at genoptage 
det her i efteråret 2021. 
 
I august måned 2020 fik foreningen dog et helt enestående tilbud fra den verdenskendte 
jazzpianist Niels Lan Doky, som havde kastet sin kærlighed på Marienlyst Slot. 
 
Pga. Corona-restriktioner var der et begrænset antal billetter, og dem var der rift om. Det blev 
til tre fantastiske koncerter, og forhåbentlig var der mange af foreningens medlemmer, der fik 
del i denne særlige oplevelse. 
 
Den 5. september 2021 holdt vi ”åbent hus” for at markere at vi stadig er i live, og er klar til at 
tage en ny runde. 
 
Mange kiggede forbi, og der var stor interesse for guidet rundvisning og foredrag. Dejligt også 
at få nye medlemmer ved denne lejlighed. 
 
 
Bestyrelse, økonomi og medlemmer. 
 
Beslutningen sidste år om at udskyde GF betød, at den siddende bestyrelse fortsatte uændret 
indtil afholdelse af næste ordinære generalforsamling. Formandens beretning og det reviderede 
regnskab for 2019 blev udsendt som medlemsorientering i januar 2021. Begge dele bliver 
fremlagt til godkendelse på denne generalforsamling (den 3. oktober 2021), sammen med 
beretningen for 2020/21 og regnskabet for 2020. 
 
Vi har to bestyrelsesmedlemmer der har valgt at udtræde af bestyrelsen. 
 
Den ene er Ann-Vibeke Bjergstrøm har været med os i en periode Anne_Vibeke blev valgt som 
kasserer, og vi har været meget glade for at denne vigtige post blev forvaltet på bedste måde, 
ligesom Anne-Vibeke også ofte var referent til vores bestyrelsesmøder.  
 
Den anden, Karin Schwartz, har været med i snart mange år og har udført et væld af 
arbejdsopgaver, som vi har sat stor pris på. Karin har moderniseret og fornyet en række 
funktioner i vores administration, og jeg vil især fremhæve vores billetsystem, Billetto og 
databasen over vores medlemmer. Derudover har Karin trukket et stort læs ved forberedelse og 
gennemførelse af mange af vores arrangementer. 
 
Vi siger dem begge stor tak. 
 
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. 
 
Vi har længe haft et stabilt medlemstal på ca 1300. Vi kan konstatere et fald, hvilket vi tilskriver 
Corona og den manglende aktivitet, men vi har en forventning om, at vi kommer tilbage igen. 
 



Vi har fået skabt et fornuftigt økonomisk grundlag for at kunne sætte forskellige initiativer i 
værk, og vi er glade for at have en ”buffer” så vi hurtigt kan handle. 
 
Den nye ”kontrakt” med Byrådet, der afspejler et langt større engagement i projektet, og 
Nationalparkens store engagement har givet os et langt bedre afsæt for at opnå fondsstøtte, og 
vi ser fortrøstningsfuldt på fremtiden. 
 
 
Helsingør den 10. september 2021 
På bestyrelsens vegne 
Michael Brostrøm 
Formand 
 

 


