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Nellemanns Haves Venner 
Bestyrelsen                 25. februar 2020 

 
Bestyrelsens beretning for 2019 

 
1.  
2018 var et jubelår. Det vil 2019 også blive. 
Det er svært at holde armene nede ovenpå sæson 2018 i Nellemanns Haves Venner. 
Der gik hul på bylden. Vi er nået rigtig langt i vore bestræbelser på at bevare og 
udvikle haven, og vi når endnu længere i 2019, selvom vi nok alle trænger til et 
”normalår” uden alt for meget ekstra. 

Sådan afsluttede jeg bestyrelsens beretning for 2018 for et år siden. 

2019 blev nok det nærmeste, vi nu kan kalde et ”normalår”. Og det var godt, det blev 
sådan! Vi trængte til at slippe for store krævende udviklingsarbejder, så vi igen kunne 
koncentrere os om at passe og pleje haven. Den havde vi forsømt meget i 2018.  

Samtidig var det en rar og dejlig følelse, at vi nu kunne sole os i vores succes med 
etablering af skolehaver, servicebygning og bålhytte. Aldrig før havde Havens 
Venner fået så megen ros og anerkendelse som i 2019. Vores mentale batterier blev i 
den grad ladt op til fuld styrke igen. Det trængte vi til.  

2. 
Besøgstallet voksede til uanede højder. Madpakkegæster, fester, bryllupper, 
rundvisninger, skolebørn, cykelturister, spejdere, institutioner – ja, det ville ingen 
ende tage. Bålhytten har været booket over 100 gange i perioden fra april, hvor vi 
åbnede til årets udgang. Hertil kommer de rigtig mange gæster, der benyttede 
bålhytten uden booking. 

Vi ramte i den grad plet med vores udviklingstiltag!  

3. 
Som nævnt blev det ikke til yderligere udviklingsarbejder i 2019. Men de lurer lige 
om hjørnet. Vi fik dog taget hul på grillpladsen, malet servicebygningen to gange. 
Redskabsskuret blev også malet og flyttet sidst på året. Det har været overordentligt 
svært at skaffe midler til det projekt. Men det lysnede til sidst, hvor Nykredits fond 
donerede 150.000 kr. Vi har indhentet fornyede tilbud på tag til depotbygningen, så 
vi begynder byggeriet til foråret. Dette bliver som ”medbyg”. Vi skal levere 
malerarbejde og selv bygge vintertoilet og brændeskjul. Så dér bliver brug for alle 
kræfter – igen! 

4. 
Det kniber meget med støtten til Aktivitetspladsen. Vi har indhentet 285.000 kr. Men 
der er lang vej op til de godt 2,3 mill. kr., som hele det samlede projekt koster. Vi 
havde en fantastisk god kampagne ved Realdania/Underværker. Over 900 gav deres 
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”Like” og 136 gav gode, konstruktive bemærkninger. Der var en enorm lokal 
opbakning.  

Desværre kom vi ikke i betragtning. Vi var i hård konkurrence med rigtig mange lige 
så gode projekter, og vi havde jo også fået 505.000 kr. til Servicebygningen i 2018.  

Vi har fortsat en god dialog med vores fundraiser, så vi må se, hvad fremtiden 
bringer. Vi har ikke opgivet projektet, men vi er indstillet på måske at skulle justere i 
det. 

5. 
Et nyt spændende tiltag var Sommergrill. Det gennemførte vi tre gange sammen med 
Vinspecialisten, Sæby Bryghus og Klostergydens Fisk. Kæmpesucces både blandt 
turister og lokale. Megen positiv omtale. Vi har besluttet at gennemføre tre gange 
igen til sommer. Denne gang skal det være på den nye grillplads. Så dén skal stå 
færdig senest den 7. juli! 

6. 
Vi vandt Nordjyske Banks nyindstiftede foreningspris. Den havde vi så sandelig også 
fortjent! Tak til Sæbygårdskolen som indstillede os, og tak for det fremragende gode 
samarbejde, vi har, og som fortsat udvikles.  

Vi brugte godt halvdelen af prisen, som lød på 33.333 kr., på vores aktive 
medlemmer – blandt andet til en udflugt til Den jyske Rosenhave i Ålestrup og et 
besøg på Blomstergården ved Viborg. Sådan skulle det være! Resten vil blive brugt 
på en grill og et bålsted på grillpladsen. 

7. 
Vi har vores egen lille planteskole i Skolehaven. Her står de træer, vi selv har podet – 
klar til udplantning, når der bliver behov. Vi har allerede plantet mange nye træer og 
flere er på vej. Så lige nu er der gode muligheder for at købe et sponsortræ.  

Rosenbedet er ved at få den helt store tur. Det har i flere år set noget trist ud. Men nu 
ved Rosenpigerne, hvad de vil, og der er bred enighed om, at det er det rigtige, der 
sker. Vi håber så, at roserne er enige med os, så bedet til sommer vil fremstå i al sin 
pragt.  

8. 
Vi har et godt samarbejde med Hotel Viking. De har honning fra Nellemanns Have på 
deres morgenbuffet og bruger vores æbler i deres produkter, når det passer ind i 
menuen. De er på den måde med til at markedsføre Haven. Madam Smed og Torvets 
Kaffe og Chokolade sælger også honning fra Nellemanns Have. Derudover er Sæby 
Bryghus på banen, som aftager af æbler fra Haven. Bryghusets øl: ”Nellemann” blev i 
2018 kåret til ”Sæbys øl”. Det var vi stærkt medvirkende til.  
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Vi er også inde i varmen i Turistforeningen. Dejligt at de har fået øje på os. Vi 
deltager lejlighedsvis i deres destinationscaféer, hvor vi besøger forskellige 
virksomheder indenfor turisterhvervet. I foråret var vi værter ved et sådant møde her i 
haven. Vi fik også mere opmærksomhed og taletid i Sæby turistfolder 2019. 
Formanden for Havens Venner var udpeget som turistambassadør og optrådte i 
folderen! 

9. 
På kommunikationsfronten går det fortsat godt. 
 
Æblebladet bliver fastholdt i nuværende form. Hjemmesiden opdateres og 
moderniseres løbende, og kommunikationsmidlerne er suppleret med Facebook, 
Instagram, Tripadvisor og mails. Nellemanns Have ofte er omtalt i både den trykte 
presse som Nordjyske og Sæby Folkeblad, og i de netbaserede medier Sæby Avis og 
Folkebladet. 

Vores opslag på Facebook læses af et sted mellem 500 og 2.500 mennesker pr. gang 
Ved større nyheder er læsertallet væsentligt højere. En enkelt gang har over 10.000 
været inde og læse. Vi har også i 2019 skrevet indlæg svarende til ca. en halv side A4 
pr. uge. Dette er suppleret med en otte – ti billeder pr. gang. Vi har i gennemsnit et 
opslag om ugen. 

Vores hjemmeside, som indeholder information af mere blivende karakter, var besøgt 
29.365 i 2019. Det er i snit 80 gange i døgnet. Otte gange mere end i 2018 
Godt tre gange i timen – døgnet rundt!! 

53% af besøgene er fra mobiltelefon resten fra PC. Største besøgsdag var den 29. 
august med 249 besøg. Den 25. maj og den 26. maj, hvor vi havde Forårsfest, havde vi 
henholdsvis 189 og 206 besøg. Jeg tror, at EDB er kommet for at blive, og at der vil 
blive mange flere besøg på vores hjemmeside og Facebook fremover, i takt med at 
flere og flere får kendskab til haven og dens mange faciliteter.  

 Måske skal vi have lavet en App, så mobilbrugere får lettere adgang til information? 

Jo – vi er godt med. Vores IT og kommunikationfolk har knoklet hele året. Stor tak og 
ros til dem! 

Vi kan konstatere, at haven er blevet mere kendt. Antallet af rundvisninger er støt 
stigende. I 2019 havde vi 13 rundvisninger.  

10.  
Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune var i 2019 på 123.547,33 kr. 
En vigtig indtægt er det årlige medlemsbidrag. Vi har i 2019 haft 333 
kontingentindbetalinger, heraf ni firmamedlemsskaber - en forøgelse på tre - samt to 
foreningsmedlemsskaber, en forøgelse på et. Sammen med indtægter fra 
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rundvisninger, salg af honning, beløb fra vores pengesøjle, samt sponsorstøtte til 
konkrete opgaver, har det bevirket at vores økonomi fortsat hænger nogenlunde 
sammen. 

Vi har fået sponsorstøtte til vores bygge- og anlægsprojekter på ca. 450.000 kr. Hertil 
donationer i form af arbejdskraft og materialer. 

Det er ikke så ringe endda! 

11.  
Bestyrelsen har i 2019 afholdt seks møder.  

Derudover har vi deltaget i planlægningsmøder omkring forårsfesten sammen med 
Sæby Folkedanserforening og været repræsenteret i forskellige udvalg og 
arbejdsgrupper i forbindelse med forårsfesten. 

Vi har også deltaget i tre møder sammen med Fondsbestyrelsen. Hertil kommer møder 
i andre fora om blandt andet Sæbys udvikling og turismen. 

12.  
Forårsfesten den 25. maj blev afholdt i samarbejde med Sæby Folkedanserforening. 
Paradisæbletræerne blomstrede, og der var rekord med både udstillere og besøgende. 
Vejret var med os. Vi besluttede efterfølgende, at festen selvfølgelig også skal 
gennemføres i 2020. Og det bliver den så: Lørdag den 16. maj!  

Fest var der også, da de aktive frivillige afholdt sommerfest i Madpakkehuset og 
vinterfest, som fandt sted i Frk. Madsens Spisehus. 
Her er god mad, hygge og samvær i højsædet. Det er foreningens beskedne tak for den 
overordentlige store indsats de frivillige yder henover året. 

Vi mistede en kær haveven i 2019. Kai Hansen er ikke blandt os længere. Vi savner 
Kai meget, men varmer os ved mindet om en lun, imødekommende og altid glad 
haveven, som havde været med helt fra starten. 

Vi har fået fire nye aktive medlemmer i 2019 og to mere er kommet til i år. Det går 
heldigvis den rigtige vej. Der bliver flere og flere opgaver, så der er behov for rigtig 
mange hænder. 
 
13. 
Havevennernes fornemmeste opgave er at passe og vedligeholde haven. Det er også 
sket i 2019! Haven står flot og velplejet. Hovedopgaven er løst til UG med kryds og 
slange. Sådan skal det være!  

Vi arbejder ikke nødvendigvis kun om torsdagen. Vi har også to kalenderfastlagte 
lørdage, en i forår og en i efterår. Og ellers kan man tilrette sit arbejde og gøre det, når 
man vil. Det sker ofte. 
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Vi har et stærkt og godt socialt samvær blandt de aktive. Godmodigt drilleri og 
venskabelige humoristiske bemærkninger er en stor del af omgangstonen. Dette 
bringer os tættere sammen og gør det til en udtalt fornøjelse at være med. Man skal 
virkelig tage sig sammen for at bevare ens sorte menneskesyn. Vi tror ikke, det kan 
lykkes i længden!  

Vi gør en stor dyd ud af, at vi alle er frivillige, og at vi er her helt af egen drift. 
Bestyrelsen har den holdning, at frivillighed lever af lyst og dør af pligt. Derfor er der 
ingen, der pålægges opgaver, man ikke har lyst til. Alle bidrager med netop dét, man 
vil og kan. Sådan må det være i en frivillig forening. Der er ingen opgaver, der er 
vigtigere og finere end andre. Alle opgaver skal løses, og det bliver de! 

Samtidig er det vigtigt, at alle bliver hørt og taget med på råd. Især i disse år, hvor vi 
har gang i mange udviklingsprojekter om havens fremtid. Det nytter ikke noget, at vi 
har en bestyrelse, som vil i en retning, hvis medlemmerne vil i den stik modsatte. 
Derfor bruger vi megen tid på at informere hinanden og diskutere både til 
formiddagskaffe, og når vi ellers er sammen. Et sandt demokrati er ikke, hvor flertallet 
bestemmer, men hvor den hvide røg fra skorstenen signalerer konsensus.  

Det går vi efter, hver gang! 

Vi har tidligere investeret i nye maskiner dels til erstatning af udslidt materiel og dels 
for at gøre arbejdsdagen lettere for vores frivillige. Bestyrelsens helt klare holdning er, 
at de aktive frivillige medlemmer skal have de absolut bedste arbejdsvilkår. Andet kan 
vi ikke være bekendt! Derfor holder vi fortsat løbende øje med, hvad vi kan gøre for at 
lette arbejdet i hverdagen.  

14. 
Der er rigtig mange at sige tak til. 

De aktive frivillige bærer en stor del af æren for, at haven er blevet kendt som et 
særligt aktiv i Sæby. 
Stor ros og tak til alle aktive frivillige, som fra alle hjørner bidrager til vedligeholdelse 
og udvikling af haven og til udbredelse af kendskabet til stedet. 

 
Også stor ros og tak til alle dem i kulisserne, som man ikke ser eller møder til daglig. 
Tak til vores IT- og kommunitationsfolk, som holder hjemmeside, Facebook, 
Instagram og hvad det ellers hedder opdaterede, og som skriver pressemeddelelser mv. 
Jer kan vi heller ikke undvære. 
I gør det knageme godt alle sammen!  

Vi er taknemmelige over den hjælp og støtte vores sponsorer og samarbejdspartnere 
har bidraget med. Tak for det. 
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Tak til vores trofaste medlemmer, som med deres medlemsbidrag er med til at sikre 
havens fremtid. 

Tak til fondsbestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde og for fondens aktive og 
positive opbakning til Havens Venner. 

Tak til Sæbygårdskolen og lærer Anne Bak for et godt, konstruktivt og hyggeligt 
samarbejde. Nu er rammerne endelig ved at være på plads. Lad os sammen fylde dem 
ud! 

Også tak til alle dem som med anerkendende bemærkninger, likes på Facebook, 
tjenester eller gaver motiverer til at arbejde videre med at gøre Nellemanns Have til et 
særligt sted at nyde – midt i paradisets have og naturen. 

Med det, vi har nået indtil nu, og med de projekter, som vi fortsat har i støbeskeen, kan 
vi dog fortsat være lidt nervøse for, om vi er nok til at løfte opgaverne. Mange af os 
frivillige humper lidt på den ene cylinder og kan af naturlige årsager ikke køre for fuld 
kraft mere. Lad dette være en bøn om, at endnu flere – også af de yngre årgange - vil 
bakke op om det frivillige arbejde med at bevare og udvikle Nellemanns Have. 

Tak! 
 
 
 




