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Nellemanns Haves Venner 
Bestyrelsen                 14. februar 2017 

 
 

Bestyrelsens beretning for 2016 
 

1.  
2016 har været endnu et godt og meget travlt år for Nellemanns Haves Venner med et 
aktivt virke af de frivillige kræfter. 

Vi kan fortsat konstatere, at Haven er reddet – nu skal den ”bare” bevares og udvikles, 
så den bliver endnu mere indbydende og attraktiv for de nuværende og kommende 
brugere! Heri ligger en meget stor arbejdsopgave, som vi for alvor tog fat på i 2016. 

Vi forsøger, så godt vi nu kan, at vedligeholde bede, slå græs, buskrydde, fælde træer, 
rense stierne, klippe hække, passe roser, male hvor der trænges og holde orden ved 
Lises pavillon, madpakkehuset og de andre attraktive tilholdssteder. Det er en meget 
stor opgave for de aktive frivillige, der bruger meget af deres tid i Haven. 

Det lykkes fortsat!  
Et dødsfald, sygdom og anden afgang gjorde desværre sit indhug i Torsdagsholdet i 
årets løb. Men heldigvis har nye kræfter meldt sig, så samlet set er vi nu en langt større 
flok end tidligere, der mødes til havearbejde torsdag formiddag. Det er ikke unormalt, 
at vi er over 20 til formiddagskaffe om torsdagen. Fortsætter denne positive udvikling, 
må vi overveje at udskifte vores skurvogn – Kærnehuset – med en større model.  
Vi er ved at pådrage os et luksusproblem! 

En meget positiv effekt, af at vi er så mange flere, er, at nu kan vi arbejde i store hold. 
Tidligere arbejdede vi ofte i makkerpar eller alene. De store hold bevirker, at vi hurtigt 
kan få gennemført større arbejdsopgaver og få ryddet op samtidig. Det er sjældent nu, 
at oprydning efter fx træfældning må vente til næste uge.  

Samtidig styrker holdarbejdet det sociale samvær. Godmodigt drilleri og venskabelige 
humoristiske bemærkninger er blevet en stor del af hverdagen. 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 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 nu, 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 formiddagskaffen, 



2 
 

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! 

Men selv om vi er mange nu, er der altid plads til endnu flere. Arbejdsopgaverne er 
der stadig. De bliver flere og flere, efterhånden som haven udvikles. Så har nogen af 
de tilstedeværende lyst til at være med, er I hjerteligt velkomne! 

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. 

Vi er fortsat i gang med en større beskæring af de gamle æbletræer, ligesom vi har 
fjernet ukrudtsdug, som blev lagt ud under en del af træerne tilbage i 2009 og 2010. 
Der er nu bar jord under disse træer. Den prøver vi at bevare, for at træerne kan trives. 
Det viser sig desværre, at mus og snegle trivedes godt under ukrudtsdugene, så vi skal 
finde løsninger i det kommende år, så vi kan skabe og bevare den bare jord under alle 
træerne. Det gælder også de nyplantede træer. En meget, meget stor – men nødvendig 
- opgave. Der er jo over 1.000 træer i alt!  

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 den aktive frivillig arbejdskraft 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.  

På kommunikationsfronten er der nærmest sket en revolution i løber af 2016. 
Æblebladet og vores hjemmeside var tidligere vores primære kommunikationsmidler 
til medlemmerne. Æblebladet fastholdes fremover i nuværende form. Hjemmesiden er 
moderniseret, og kommunikationsmidlerne er suppleret med Facebook, Instagram og 
mails. Ligeledes er pressetjenesten udviklet, så Nellemanns Have ofte er omtalt i både 
den trykte presse som Nordjyske og Sæby Folkeblad, og i de netbaserede medier Sæby 
Avis og Sæby Liv.   

Vores opslag på Facebook læses ugentligt af et sted mellem 700 og 1500 mennesker. 
Ved større nyheder er læsertallet væsentligt højere. En enkelt gang har knap 9000 
været inde og læse. Vi har i 2016 skrevet indlæg svarende til en halv side A4 pr. uge. 
Dette er suppleret med en otte – ti billeder pr. gang. Jo – vi er kommet godt med. 
Vores IT og kommunikationfolk har knoklet hele året. Stor tak og ros til dem! 

I sommer var vi på landsdækkende radio. Danmarks Radio P 4 havde et 
sommerprogram, hvor de besøgt landets mest gæstfri steder. Selvfølgelig besøgte de 
også vores have og sendte live her fra en hel formiddag. Vi er nu for alvor kendt over 
det ganske land.  

Turisthus Nord har hørt vores bønner gennem mange år, så nu optræder vi i stor stil i 
turistbrochurerne om Sæby. Problemet har været, at man skal være medlem af 
turistforeningen eller betale et relativt stort beløb, for at få annoncer bragt. Det har vi 
ikke hverken kunnet eller villet!  V har jo ingen indtægter udover et kommunalt 
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tilskud til drift af haven og medlemskontingentet til drift af foreningen. Turisthus Nord 
har nu forstået, hvilken attraktion haven er og fremover vil være, så nu får vi 
annoncering og omtale gratis! 

2.  
Tilskuddet fra Frederikshavn Kommune var i 2016 på 119.180 kr., 
En vigtig indtægt er det årlige medlemsbidrag fra de ca. 300 medlemmer af 
foreningen. 
Sammen med indtægter fra rundvisninger, salg af honning, beløb fra vores pengesøjle, 
samt sponsorstøtte til konkrete opgaver, har det bevirket at vores økonomi fortsat 
hænger sammen og ikke er så ringe endda. 

3.  
Bestyrelsen har i 2016 afholdt seks møder, samt en ekskursion til Rebild og Arden for 
at hente inspiration om naturlegepladser. Derudover har vi deltaget i 
planlægningsmøder omkring forårsfesten sammen med andre foreninger og været 
repræsenteret i forskellige udvalg og arbejdsgrupper i forbindelse med forårsfesten. 
Vi har desuden deltaget i fem møder sammen med Fondsbestyrelsen.  

4.  
Forårsfesten den 21. maj blev afholdt i samarbejde med andre foreninger i Sæby. 
Paradisæbletræerne blomstrede som aldrig før, og der var pænt med udstillere og 
besøgende. 
Vejret var nogenlunde med os. Regndryppene kom først sidst på dagen. Vi besluttede 
efterfølgende, at festen selvfølgelig også skal gennemføres i 2017. Og det bliver den, 
den 20. maj! 

Fest var der også, da de aktive frivillige afholdt sommerfest i teltet i haven 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. 

5. 
Der er i årets løb iværksat rigtig mange gode tiltag om nye aktiviteter og samarbejder 
om projekter i Nellemanns Have. Ikke alt er på plads endnu, men mange gode tiltag 
har set dagens lys. 

Vores samarbejde med Sæbygårdskolen om etablering af skolehaver er i god gænge. 
Anne Bak fra Sæbygårdskolen vil senere fortælle om arbejdet i 2016 og om udsigterne 
for 2017.  Projektet, som er et landsdækkende skoleprojekt, hedder ”Fra Haver til 
Maver” og sætter fokus på økologi, dyrkning af afgrøder, sundhed, bæredygtighed og 
meget, meget mere. Sæbygårdskolen er kommet godt i gang med etableringen.  

Vi støtter op, så godt vi kan. Vi hilser den unge generation hjertelig velkommen i 
Haven. Ungdom giver liv og samtidig med deres aktiviteter, er det vores håb, at de vil 
udvikle en ansvarsfølelse for hele Haven, så de fremadrettet også vil bruge Haven i 
fritiden og værne om den som et aktiv - også for dem.  
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Vi har haft lidt indkøringsoplevelser, hvor havevenner og skolebørn lige skulle finde 
samme melodi. Sådan vil det altid være, når ca. 100 glade, ivrige og livlige skolebørn 
skal finde sammen os i en noget anden aldersgruppe og med et anderledes 
aktivitetsniveau.  

Men vi har fundet melodien. Kom og oplev hvor fint det spiller!    

Projektet med skolehaver greb om sig. Ud over skolehaverne, der ligger bag et 
rishegn, der hvor Jens Hvass’ Skov tidligere lå, omfatter det nu også etablering af en 
servicebygning med handicaptoilet, puslefaciliteter til småbørn og et grovkøkken. 
Hertil en bålhytte med shelter, hvor ca. 20 personer kan opholde sig og overnatte, og 
hvor skolebørnene kan undervises i dårligt vejr. Sluttelig omfatter det en genplantning 
af Jens Hvass’ Skov lidt vest for, hvor den tidligere lå. Træerne er plantet. Nu solitært, 
så de kan udvikle sig frit i stedet for på række og geled.  

Jo, vi prøver at fastholde traditionen, samtidig med at vi udvikler haven, så den passer 
til vore brugeres ønsker og behov. 

Projektet er så stort, at vi har behov for stor økonomisk støtte, for at det kan blive 
virkeliggjort. Derfor søger vi hjælp ved fonde, kommunen, lokale entreprenører og 
virksomheder. 

Vi møder generelt stor velvilje. Især skal støtten fra entreprenør Bo Andersen - ”Bette 
Bo” - fremhæves. Uden hans imødekommenhed og hjælp var vi ikke nået så langt, 
som vi er i dag. Også Forsyningen i Frederikshavn kommune har bidraget ved 
etablering af vandforsyning til skolehaverne.  

Etablering af Kløverstier er et landsdækkende projekt. I mange byer etableres disse 
stier for tiden. Stierne har fælles start- og slutpunkt i de respektive byer og fører folk 
gennem naturskønne områder og forbi egnens seværdigheder. I Sæby begynder og 
ender stierne på havnen. To af stierne kommer til Nellemanns Have. Den ene går lige 
øst og syd om haven og den anden går lige igennem. Vi håber og tror, at dette tiltag vil 
bringe flere gæster til haven. 

Flere projekter er på vej, men herom senere. Følg med på Facebook. 

6. 
Også i 2016 har vi haft ejerne af Nellemanns Have tæt inde på livet. Nic. Nellemanns 
Fond, som tidligere var registreret i Aalborg og forankret i firmaet Nellemann, er nu 
hjemmehørende og fast etableret i Sæby.  
Mange af de tidligere bestyrelsesmedlemmer er erstattet af lokale Sæbykræfter. Hertil 
to havesagkyndige, som har fulgt Havens Venners arbejde gennem mange år. Dette 
har – set under vores synsvinkel – medført en stor bonuseffekt både for Nellemanns 
Have og for Foreningen Nellemanns Haves Venner. 

Vi har nu ejerne meget tæt på, og vi samarbejder rigtig godt med dem. Alle er 
engagerede, ansvarlige og indforståede med at bevare og udvikle Haven og medvirke 
til at tilvejebringe de fornødne ressourcer til dette. Samtidig har fondsbestyrelsen klare 
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holdninger til, hvordan Haven skal se ud og har – i samarbejde med Havens Venner – 
lavet planer for dette. 

7. 
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. 
Tak til vores trofaste medlemmer, der med deres medlemsbidrag er med til at sikre 
havens fremtid. 

Tak til fondsbestyrelsen for jeres aktive og positive opbakning til Havens Venner. 

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 fortsat skal bevare, og med de projekter, vi har i 
støbeskeen, kan vi dog 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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Efterskrift. 

Her først i det nye år har vi modtaget støtte fra Friluftsrådet på 100.000 kr. til 
opførelse af bålhytten og 75.000 kr. til skolehaverne. Roblon Fonden har doneret 
25.000 kr. til borde og bænke.  

200.000 kr. i alt plus alt det løse: Det luner godt i en slunken pengekasse!  

Vi venter netop nu spændt på besked fra Realdania, som vi har anmodet om støtte til 
servicebygningen. Svaret er lige på trapperne. 

Som en udløber af Masterplan Sæby, har vi har netop nedsat et legepladsudvalg 
sammen med en gruppe børnefamilier. Udvalget skal give forslag til renovering og 
udbygning af vores naturlegeplads. Dog således, at den stadig holder sig inden for de 
rammer og den stil, som Nic. Nellemann anlagde haven efter. Der bliver aldrig tale om 
en tivolisering af Nellemanns Have! 

 

 


