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Nellemanns Haves Venner 

Bestyrelsen                   3. februar 2022 

 

Bestyrelsens beretning for 2021 

 

1.  

2021 var et år præget af Corona og lokalplanen for boligområdet Sæby Bakker. 

Allerede fra årets begyndelse lå Coronapandemien som et tung dyne over Nellemanns 

Have. Vi måtte aflyse vores traditionelle nytårskur med boblevand og kransekage. I 

stedet krøb vi i hi hver for sig og afventede, at Coronatågerne lettede.  Det gjorde de så 

så meget, at vi – efter flere tilløb – endelig kunne genoptage arbejdet den 4. marts. 

Vi pålagde os selv strenge restriktionen, så ingen blev smittede. Kernehuset blev 

udskiftet med bålhytten til kaffepauser og bestyrelsesmøder. Vi sad med god afstand 

og sprittede flittigt af. Man medbragte selv kaffe og brød. Foreningen gav som altid 

brændevin. Vi har i takt med de ændrede restriktioner lempet lidt, så foreningen nu 

igen er vært ved morgenbrød, og Kernehuset bruges af bestyrelsen til møder.  

Hvor længe, Coronaen fortsat hærger, ved ingen. Men havevennerne har tilpasset sig 

den nye situation, og det har ikke påvirket lysten til fortsat at arbejde aktivt for havens 

vedligeholdelse og udvikling. Vi er ofte 15 – eller flere – havevenner til arbejdsdag om 

torsdagen. 

Lokalplanen for Sæby Bakker har fyldt rigtig meget hos Havens Venner. Vi er i 

foreningen ikke modstandere af en udbygning ved Sæby Bakker. Vores bekymringer 

og indsigelser går på, at man vil udvide Langtvedvej, så træerne langs denne bliver 

skadet, fjerne parkeringsmulighederne langs vejen og etablere parkeringsplads på 

havens naturbeskyttede overdrev. Samtidig vil støjgenerne i haven nedenfor skrænten 

blive på et uacceptabelt højt niveau.  

Vi samarbejdede med en selvbestaltet borgergruppe i nordvest Sæby om at få etableret 

en ny adgangsvej til boligområdet. Vejen skulle etableres fra nord ind i området, og 

Langtvedvej skulle bevares som nu – kun med den eksisterende trafikmængde - og 

hertil al den kommende bløde trafik fra hele området.  

Desværre blev der ikke lyttet til os på trods af en stor, synlig og sober kampagne med 

både underskriftsindsamling, dialogmøder med politikere og forvaltning, opsætning af 

skilte, læserbreve, og presseomtale både i radio, TV samt de trykte og netbaserede 

medier.  

Vores arbejde medførte ikke nogen ændringer overhovedet. Vi føler os virkelig dårligt 

behandlet af det regerende politiske parti og af kommunens forvaltning. Til gengæld 

støtter alle øvrige politiske partier i kommunen op om vores sag, så vi har i den grad 

fået kendskabet til Nellemanns Have bredt ud blandt kommunens borgere – ja også til 

alle regionens borgere.  
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Diskussionen om Langtvedvejs fremtid blev også ført i Nic. Nellemanns Fond. 

Desværre kunne man ikke opnå enstemmighed om et høringssvar til støtte for det svar, 

som Havens Venner havde afgivet til Lokalplanforslaget. Vi oplevede, at fondens 

formand, som er politisk udnævnt, gik enegang og støttede op om det regerende 

politiske partis ønsker til lokalplanen.  Herved skabte han splittelse i fondsbestyrelsen 

og gravede dybe grøfter til Havens Venners to medlemmer. 

Som nævnt har Sæby Bakker og Langtvedvejs fremtid fyldt meget hos – især 

bestyrelsen af - Havens Venner. Det har hos flere bestyrelsesmedlemmer medført 

mange søvnløse nætter fyldt med bekymringer om havens fremtid, samarbejdet i 

fondsbestyrelsen og med kommunen. Som konsekvens af både processen og resultatet 

besluttede formanden for Havens Venner, Hans at trække sig fra posten som formand 

med udgangen af oktober. Dette indebar også, at Hans pr. samme dato udtrådte af 

fondsbestyrelsen. Han orkede ikke fremover at skulle forhandle og samarbejde om 

havens fremtid med de samme personer og instanser, som nu var ved at ændre radikalt 

ved dele af haven. Samtidig har hele sagen også påvirket Hans´ helbred i uheldig 

retning. Så det var tid at sige stop. Der skal nye kræfter til. 

2. 

Besøgstallet var i 2021 fortsat meget højt. Coronaen fik igen lokket folk af huse og ud 

i naturen.  

Skolebørnene kom sent i gang i 2021, og det blev desværre kun i kortere perioder på 

få timer ad gangen modsat 2020, hvor de kom i hele dage. Det satte sit præg på 

skolehaven og udbyttet. Coronaen var igen årsagen. Til gengæld begyndte man allerede 

i efteråret med de nye 5. klasser. Så de er i fuld gang og har klargjort bedene til forårets 

komme. Vi satser på, at 2022 bliver et superår i skolehaven!  

Vi mødte mange motionister og idrætsudøvere i årets løb. Yoga- og gymnastikhold 

trænede næsten dagligt på de store plæner. Kommunen holdt kurser for folk på 

genoptræning. Bålhytten blev flittigt brugt som skolestue. Madpakkegæster, 

skolebørn, cykelturister, institutioner – ja, det ville ingen ende tage.  

Bookingsiden til bålhytten har fungeret upåklageligt i det forløbne år. Ud over vores 

egne bookinger om torsdagen, har bålhytten været booket 142 dage.  

Hertil kommer de rigtig mange gæster, der benyttede bålhytten uden booking. 

Desværre er vi røget ud af Naturstyrelsens oversigt over shelters, så vi har ikke haft så 

mange udenbys vandrere og cykelturister som de første år. Vi må snarest muligt blive 

optaget på den liste igen! 

3. 

Planen om en legeplads har været skrinlagt under Coronaen og sagen om Sæby Bakker. 

Vi genoptager den, når vi igen kan se lys for enden af tunnelen. Det samme gør sig 

gældende med Ny Jens Hvass´ Skov og etablering af opholdssteder omkranset af 

Virumroserne. 
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4. 

Årets generalforsamling gennemførte vi den 20. maj. Det blev noget forsinket i forhold 

til vedtægterne, men vi var enige om, at nu skulle det være. Generalforsamlingen 

foregik i bålhytten. 

Vi måtte igen aflyse Forårsfesten på grund af Corona. Bestyrelsen har drøftet fremtiden 

for Forårsfesten og er kommet til den konklusion, at vi stopper med det nuværende 

koncept. Det er for ressourcekrævende i forhold til udbyttet. Vi får også 

parkeringsproblemer, og store dele af festpladserne – de store cirkler – er nu udlagt til 

områder med vilde blomster. Om der opstår noget nyt til afløsning, vil vi drøfte med 

vores samarbejdspartnere i Folkedanserforeningen. 

Vores Sommergrill led samme skæbne som Forårsfesten. Samarbejdet med 

Vinspecialisten, Sæby Bryghus og Klostergydens Fisk er sat på standby. Kun tiden vil 

vise, om der er stemning for at genoptage arrangementet, når Coronaen tillader det. 

Sommerfesten og julefrokosten for de aktive havevenner måtte også aflyses. Til 

gengæld fejrede vi foreningens 15 års jubilæum den 15. juni. Her bød vi alle aktive 

havevenner på boblevand og kransekage. Arrangementet foregik udendørs ved 

bålhytten.  

Den 24. november mødtes godt 30 aktive havevenner til Vinterfest hos Frk. Madsen. 

Her var god mad og godt samvær i højsædet. Godt at det kunne lade sig gøre! 

5. 

Projekt Vilde Blomster blev søsat i 2021. Med stor hjælp fra Jesper fra Understed 

Maskinstation blev der gravet ud til bede i de to store cirkler. Jorden blev placeret i den 

største cirkel og er nu blevet til ”Lille Gedebjerg”. Der blev sået og passet hele 

sommeren, så der er nu et væld af blomster og farver i de tidligere så triste grønne 

plæner. Vi etablerede også felter med langt græs nedenfor og ovenfor skrænten. 

Vi har vores egen lille planteskole i Skolehaven. Her står de træer, vi selv har podet. Vi 

har pt. 230 træer fordelt på 106 forskellige gps-numre stående i vores planteskolebede klar 

til at plante ud, når de bliver store nok. Vores erfaring siger, at de gerne skal være 2-3 år, 

inden vi planter dem ud i Haven. I 2021 plantede vi 18 træer ud og solgte 37 sponsortræer. 

Lige nu er der gode muligheder for at købe et sponsortræ. 

Vi gennemgår hvert år alle træerne. Nogle klippes tilbage for at de kan sætte nye 

podekviste, andre fældes pga. af sygdom for at give plads til genplantning. Vi er ved 

at etablere ukrudtsværn omkring de ca. 500 nyplantede træer. Vi er ca. halvvejs! 

Rosenbedet fik den helt store tur i 2020. Det har i flere år set noget trist ud. Men nu ser 

det godt ud. Rosenpigerne ved, hvad de vil, og der er bred enighed om, at det er det 

rigtige, der sker. Alle roser har været gravet op og de fleste genplantet i ny og forbedret 

jord. Vi håber, det lykkes.  

Vi fik etableret opbevaringsbåse til kompost, sand, brænde mv. Båsene ligger bag ved 

depotbygningen. Nu er der fint styr på det. Godt arbejde! 
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Istidsskrænten ved Lises Pavillon blev ryddet igen sidst på året. Vi håber, den kan blive 

bevokset med lyng som i tidligere tider. Vi havde ekstern hjælp af Karl Emil Havemand 

til at buskrydde, og skolebørn fra 8. klasserne hjalp med at rive græsset væk.   

7. 

Det lykkedes ikke for Nic. Nellemanns Fond at generhverve Det Hvide Hus. Efter ca. 

fire år til salg blev huset solgt til en familie fra Aalborg. Hermed er alle planer om at 

huset skal indgå som et aktiv i Nellemanns Have opgivet. 

8. 
Nellemanns Haves Venner sælger ikke honning længere. Al salg og kontakt til restauranter 

og butikker er overdraget til vores biavlere. Hotel Viking bruger vores æbler i deres 

produkter, når det passer ind i deres menu og som reklamefremstød på messer. Sæby 

Bryghus aftager også vores æbler til deres ”Nellemann” øl. 

9. 

På kommunikationsfronten går det fortsat godt. Året har været præget af Lokalplanen 

for Sæby Bakker, som har givet meget positiv presse som før omtalt. 

Æblebladet bliver fastholdt i nuværende form. Hjemmesiden opdateres og 

moderniseres løbende, og kommunikationsmidlerne er suppleret med Facebook, 

Instagram, Tripadvisor og mails. Nellemanns Have er ofte 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 1.000 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 2021 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 

25.750 gange, svarende til 70,5 gange i snit pr dag.  

Knap tre gange i timen – døgnet rundt!!  

37% af besøgene er fra mobiltelefon resten fra PC. Største besøgsdag var den 3. maj 

med 221 besøg. Der vil blive flere besøg på vores hjemmeside og Facebook fremover, 

i takt med at flere og flere får kendskab til haven og dens mange faciliteter.  

Jo – vi er godt med. Vores IT og kommunikationfolk har arbejdet hele året. Stor tak og 

ros til dem! 

Antallet af rundvisninger er også påvirket af Corona. I 2021 havde vi 7 mod 2 i 2020 

og 13 i 2019.  

10.  

Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune var i 2021 på 125.423,91 kr. 

En vigtig indtægt er det årlige medlemsbidrag. Vi har i 2021 haft 362 

kontingentindbetalinger, heraf 10 firmamedlemsskaber - samt 2 
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foreningsmedlemsskaber. Sammen med indtægter fra salg af sponsortræer, 

rundvisninger, beløb fra vores pengesøjle, samt sponsorstøtte til konkrete opgaver, har 

det bevirket, at vores økonomi fortsat hænger nogenlunde sammen. 

11.  

Bestyrelsen har i 2021 afholdt seks møder.  

Vi har deltaget i tre møder sammen med Fondsbestyrelsen.  

Hertil kommer byggemøder vedrørende et nyt foreningshus til afløsning af både 

Kernehuset og depotet på Grothsvej. 

12.  

Vi har fået fire nye aktive medlemmer i 2021. Flere af de ældste medlemmer er stoppet 

hen over året. Vi holder dog stand og ser, at fremmødet til arbejdsdagene altid ligger 

pænt omkring 12 – 15. Det er flot! 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 2021! Haven står flot og velplejet. Hovedopgaven er igen løst til UG.  

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. 

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 fornøjelse at være med.   

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. 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 også i år investeret i nyt materiel for at gøre arbejdsdagen lettere for vores 

medlemmer. 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. 
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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. 

Tak til vores trofaste medlemmer, som med deres medlemsbidrag er med til at sikre 

havens fremtid. 

Samarbejdet med fondsbestyrelsen knagede i fugerne mod slutningen af året. 

Samarbejdet har ellers tidligere været godt og konstruktivt. Kommunen har varslet, at 

den vil trække sig ud af flere af kommunens fonde og foreninger snarest muligt – 

herunder også Nic. Nellemanns Fond. Vi håber herefter at få sammensat en ny 

fondsbestyrelse med gode lokale kræfter, så fond og havevenner igen kan trække på 

samme hammel i vores fælles sag.  

Tak til Sæbygårdskolen og lærer Anne Bak for et godt, konstruktivt og hyggeligt 

samarbejde. Rammerne er 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 stadig 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! 

 

 

 


