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Bestyrelsens beretning for 2020
1.
2020 var et meget anderledes og mystisk år.
Det begyndte ellers helt normalt med boblevand og kransekage til de 14 aktive
havevenner, der samledes på årets første arbejdsdag torsdag den 9. januar. Men hurtigt
blev vores hverdag præget af Coronapandemien, som fortsat hærger i hele verden.
Hvor 2019 nok blev det nærmeste, vi nu kan kalde et ”normalår”, blev 2020 meget
unormalt. Vi fik dog færdiggjort vores depotbygning og grillplads i løbet af foråret og
den tidlige sommer. Vi opnåede støtte fra Sparekassen Vendsyssels fond, og sammen
med en tidligere donation fra Nykredits fond og et tilskud fra Nic. Nellemanns fond
lykkedes det at få etableret et fantastisk opholdssted med ti bord/bænkesæt og fire
grills/bålsteder. Hertil en depotbygning med brændeskjul og vintertoilet.
2.
Besøgstallet voksede til uanede højder. Coronaen fik virkelig lokket folk af huse.
Skolebørnene kom i hele dage i stedet for de korte perioder på to-tre timer. Børnene
skulle ud i den friske luft. Og de nød det. Skolehaverne har aldrig været flottere og med
større udbytte end i 2020.
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. Siden blev
oprettet 20. marts 2019, og der har indtil nu været 281 bookninger, og der er 78
fremtidige bookninger. Der er registreret 188 brugere.
Hertil kommer de rigtig mange gæster, der benyttede bålhytten uden booking.
Vi ramte i den grad plet med vores udviklingstiltag! Dejligt at se haven blive brugt i en
sådan grad.
3.
Det kniber fortsat meget med støtten til Aktivitetspladsen. Vi har indhentet 285.000 kr.
Men der er lang vej op til de godt 2,3 millioner kr., som hele det samlede projekt koster.
Vi har derfor besluttet at droppe det store projekt og forsøge os med en noget mindre
legeplads for de mindre børn. Desværre har Coronaen også sat en midlertidig stopper
for projektet. Vi genoptager det, når vi igen kan se lys for enden af tunnelen.
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4.
Vi måtte aflyse Forårsfesten. Coronaen var igen årsagen. Vi ville prøve igen i 2021,
men allerede ved udgangen af 2020 måtte vi konstatere, at det heller ikke går i 2021.
Derfor vil vi gentænke hele konceptet og satse på, at det lykkes i maj 2022.
Vores Sommergrill led samme skæbne som Forårsfesten. Samarbejdet med
Vinspecialisten, Sæby Bryghus og Klostergydens Fisk er sat på standby. Vi får se, om
det lykkes i 2021.
Sommerfesten, Vinterfesten og julefrokosten for de aktive havevenner måtte også
aflyses. Som en beskeden kompensation modtog alle aktive en købmandskurv med
godter i julegave.
Ja selv vores formiddagskaffe om torsdagen blev Coronaramt. Vi forlod Kernehuset
og benyttede Bålhytten i stedet. Her er mere plads og frisk luft. Nogle gange medbragte
vi vores egen kaffe, kop og brød, andre gange var foreningen som sædvanligt vært. Det
svingede lidt i takt med, hvilke restriktioner, der gjaldt på de forskellige tidspunkter.
Men brændevin gav foreningen altid!
5.
Da Kernehuset stod ubenyttet hen, var det en kærkommen lejlighed at renovere det. Vi
havde længe luret på, at taget var utæt og gulvet råddent. Så en flok raske havevenner
med Birthe og Poul i spidsen gik i gang. Nyt tag og gulv samt mere indvendig plads,
da et lille rum blev lagt til. Flot og godt arbejde!
6.
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.
I 2020 plantede vi 48 træer og solgte 68 sponsortræer.
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.
Rosenbedet har fået 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.
Alle roser har været gravet op og de fleste genplantet i ny og forbedret jord. Vi håber,
det lykkes
Vi havde besøg af Skovbygaard i foråret. Et entreprenørfirma med ekspertise i alt med
træer. Vi har entreret med dem flere gange tidligere og altid til vores fulde tilfredshed.
Der var en del store træer, som skulle væk. Blandt andet den store ask, som stod ved
Kernehuset. Den har i flere år truet med at vælte, så det var godt, at den kom væk.
Istidsskrænten ved Lises Pavillon blev ryddet sidst på året. Vi håber, den igen kan blive
bevokset med lyng som i tidligere tider. Vi havde besøg fra Park og Vej fra kommunen.
De vil hjælpe os med gode råd og vejledning både til skrænten og til etablering af bede
med vilde blomster.
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7.
Vi har fortsat 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. 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.
8.
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 2020 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
27.914 besøg, svarende til 76,5 stk. i snit pr dag.
Godt tre gange i timen – døgnet rundt!!
39% af besøgene er fra mobiltelefon resten fra PC. Største besøgsdag var den 24.
august med 255 besøg. Vi 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.
Jo – vi er godt med. Vores IT og kommunikationfolk har knoklet hele året. Stor tak og
ros til dem!
Antallet af rundvisninger faldt markant på grund af Corona. I 2020 havde vi 2, mod 13
i 2019.
9.
Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune var i 2020 på 126.847,83 kr.
En vigtig indtægt er det årlige medlemsbidrag. Vi har i 2020 haft 341
kontingentindbetalinger, heraf 10 firmamedlemsskaber - samt 2
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.
Vi har fået sponsorstøtte til vores bygge- og anlægsprojekter på ca. 100.000 kr. Hertil
donationer i form af arbejdskraft og materialer.
Det er ikke så ringe endda!
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10.
Bestyrelsen har i 2020 afholdt seks møder.
Vi har deltaget i to møder sammen med Fondsbestyrelsen.
11.
Vi har fået fire nye aktive medlemmer i 2020. Et medlem er stoppet som aktiv. Det går
heldigvis den rigtige vej. Der bliver flere og flere opgaver, så der er behov for rigtig
mange hænder.
12.
Havevennernes fornemmeste opgave er at passe og vedligeholde haven. Det er også sket
i 2020! 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 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. 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
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.
13.
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.
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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.
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 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!
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