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Introduktion
Dette tilbageblik over foreningens 125 års historie er udarbejdet af
Henriette Moos i forbindelse med foreningens 125 års jubilæum i 2015.
Foreningens historie er udarbejdet på baggrund af materiale fra Furesø
Museer suppleret med interview af tidligere formænd, nuværende bestyrelsesmedlemmer og internetartikler fra Furesø Avis. Arkivmaterialet
omfatter foreningens skiftende ’love’ og vedtægter fra stiftelsen i 1890
og frem til 2015 samt mødeprotokoller fra bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, regnskaber, medlemslister, jubilæer, sygehjælp til medlemmer
og gamle avisudklip. Derudover dukkede der i arkivmaterialet separate
protokoller op vedrørende næsten 40 års drift af Farum Tekniske Skole i
form af budgetter og regnskaber, timeplaner for elever og lærere, læreransøgninger, løn- og ansættelsesforhold, karakter- og præmielister, korrespondance med Farum Sogneraad samt undervisningsmateriale.
Farum Kro/Hotel Farum, Jernbanehotellet/Williams Hotel (i dag Farumhus
konditori) og Furesøbad Terrasserne/Furesø Marina/Restaurant Marina
Furesøbad har været centrum for foreningens festligheder i de første
125 år.
Beretningen består af udvalgte nedslag i foreningens historie på baggrund
af gennemgang af ovenstående materiale. Der er utvivlsomt huller og fejl i
fremstillingen, når så mange informationer fortolkes og sammenskrives af
en udenforstående, så forfatteren undskylder på forhånd for disse utilsigtede fejl.
Beretningen er suppleret med en række billeder af udvalgte dokumenter
og love, som kan tilgås digitalt via Furesø Erhvervsforenings hjemmeside:
www.fuef.dk.Læserne opfordres til at bidrage med rettelser, yderligere materiale og fotos, som kan belyse foreningens historie – også gerne
om erhvervslivet i Værløse – ved at kontakte Henriette Moos på e-mail:
info@moosinnovation.dk.
Den kvikke læser vil hurtigt bemærke, at det primære fokus ligger på erhvervslivet i Farum. Dette skyldes helt pragmatisk, at det ikke har været
muligt at finde kilder i lokalarkiverne om tilsvarende erhvervsforeninger
i Værløse, Hareskov eller Jonstrup. De har formentlig eksisteret i bedste
velgående, men deres aktiviteter er ikke blevet dokumenteret for eftertiden og kan derfor desværre ikke beskrives her.
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Foreningens skiftende navne
Foreningen har gennem 125 år haft flere forskellige navne, i takt med at
medlemskredsens professioner og erhvervslivet udviklede sig. Et par yderligere navneskift har været under opsejling i første del af 1900-tallet, men
er aldrig blevet formelt vedtaget. Her følger de navne, som fremgår af arkivmaterialet:
1890

Farum Haandværkerforening

1897

Farum og Omegns Haandværkerforening

1954

Farum Håndværker og Handelsforening

1970

Farum Erhvervsforening

2007

Furesø Erhvervsforening

Foreningens skiftende aktiviteter
Det oprindelige formål i 1890 var ’selskabelig virksomhed’, med henblik på
at samle penge til at understøtte hinanden i en slags privat sygekasse og en
begravelseshjælp til efterladte ægtefæller.
Allerede få år efter etableringen opstår dog et ønske om at oprette en
’aftenskole’ for medlemmerne – i første omgang med foredragsrækker og
undervisere fra nærliggende højskoler. Senere oprettes og drives en faglig
tegneskole for lærlinge og elever fra 1907-1910, som dog må opgives. Disse erfaringer udvikler sig til ønsket om at oprette en ’teknisk skole’. Etablering og drift af Farum Tekniske Skole bliver den helt centrale aktivitet i
erhvervsforeningen fra 1922-61, og fra 1934 også med handelsfag. Undervisningen på Farum Tekniske Skole foregår først i de gule bygninger, som i
dag kaldes ’det gamle rådhus’ (dengang ’Den ny kommuneskole’), beliggende
ved Kulturhuset i Farum. Senere flytter skolen til ejendommen Nordtoft på
Farum Hovedgade 54.
Hotel Farum – senere
Lindemann, 1905.
Foto: Furesø Museer
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Det kendetegner foreningens skiftende formålsparagraffer og aktiviteter
siden etableringen i 1890, at de har været bundet sammen af en 'blå tråd'
og en 'rød tråd'. Den blå tråd er målsætningen om at styrke rammer og vilkår for egne indtjeningsmuligheder, som den kendes fra andre erhvervs- og
brancheforeninger. Det specielle ved Furesø Erhvervsforening er derfor
den markante røde tråd, det sociale engagement i lokalsamfundet, som i
hele foreningens historie har fyldt mindst ligeså meget. Den røde tråd har
været selve strategien for at opnå bedre indtjeningsmuligheder og bedre
produkter gennem involvering og samarbejde med både kommune og borgere om uddannelse, byudvikling, infrastruktur, kommunikation, fester og
kulturelle arrangementer - aktiviteter der bringer mennesker sammen om
at skabe et bedre og rigere lokalmiljø. Furesø Kommunes aktuelle slogan,
"Vi skaber løsninger sammen", passer derfor perfekt til de værdier, som
Furesø Erhvervsforening er bygget op omkring igennem 125 år.
I 1964 ændres formålet til ’at samle egnens håndværkere, handlende og industridrivende til gensidigt at understøtte hinanden i fælles interesser….,’
Dette formål har i forskellige varianter været kerneformålet frem til foreningens nuværende formål siden 2007:

”

Foreningen har til formål at virke som et upolitisk bindeled
mellem Furesø kommunes erhvervsliv, industri og detailhandel og offentlige myndigheder, samt at deltage i erhvervsfremmende aktiviteter, herunder kurser o. lign.
Foreningens formål er tillige på medlemmernes vegne at være forhandlingsorganisation, der har ret til at udtale sig i ethvert anliggende, der
vedrører såvel erhvervsliv som kommune, herunder oprettelse af nye
erhvervsvirksomheder, forskønnelse af byen, anlæg af veje, centre m.v.”

Murersjak fra omkring
århundredeskiftet.
Foto: Furesø Museer

Furesø Erhvervsforenings bestyrelse i 2015
Fra venstre:
Torben Christensen (Rokkedyssegaard),
Steen Fosvig (Advokatfirmaet Fosvig), Lisette Thamdrup (Farum Bytorv),
Mikael Boutrup (IT-Terminalen), Tine Hessner (Hessner Consult),
Poul Andersen (Jyske Bank), Henning Kornbo (Kornbo Erhverv),
Jonas Mortensen (Furesø Data) og Henriette Moos (Moos Innovation).

Foto: Michael Quist

Torben Christensen

Steen Fosvig

Lisette Thamdrup

Mikael Boutrup

Tine Hessner

Poul Andersen

Henning Kornbo

Jonas Mortensen

Henriette Moos

Referat fra den stiftende generalforsamling den
18. januar 1890.
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Foreningens historie
1890 - 2015
Foreningen Farum Haandværkerforening stiftes af 23 lokale faglærte håndværkere den 18. januar i 1890 med det primære formål
’at samle Egnens Haandværkere til gjensidig at understøtte hinanden ved fremtidig at arbejde henimod en Hjælpe- og Understøttelseskasse’.
Dette formål arbejder de for ved at ’afholde Møder eller selskabelige Sammenkomster 2 Gange månedlig (…) den anden og fjerde
Tirsdag i hver Maaned; Den første som almindeligt Møde. Den anden
som Familiesammenkomst’.
Tømrermester Hans Olsen vælges som foreningens første formand,
og i den første bestyrelse sidder også en urmager, en skomager, to
smede og en murer.
Berettigede medlemmer er ’uberygtede’ og faglærte håndværkere,
som driver egen virksomhed og er blevet anbefalet af et andet medlem.
Straffede eller ’berygtede’ personer må ikke deltage som gæster i
foreningens arrangementer og skal bortvises af bestyrelsen, hvis de
alligevel ’sniger sig ind’.
Et medlemsskab bliver vedtaget ved en hemmelig afstemning blandt
medlemmerne (’indballotering’) og fejret på næstkommende møde.
Indmeldelsesgebyret er 1 kr. og kontingentet 2 kr. pr. år, og foreningen er politisk neutral.

I 1880 var timelønnen for en faglært håndværker 27 øre og arbejdstiden
64 timer om ugen (10-11 t/dg). Kilde: Arbejdermuseet.
Medlemskab af den nystartede forening kostede altså omtrent
3 timelønninger i indmeldelse (1 kr.) og 7 timelønninger i kontingent pr. år
(2 kr.).

1890
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Foreningens første bestyrelse i 1890 med Tømrermester Hans Olsen som formand.

1890

I de første år har bestyrelsen medlemmer med faglig baggrund
som sadelmager, maler, skrædder, gartner, slagter, pottemager,
hjulmager, møller, snedker, karetmager og rebslager. I starten af
1900-tallet bliver også medlemmer med baggrund som blikkenslager, skorstensfejer, maskinmester og barber optaget i foreningen.
Aktiviteterne er i de første år (med henblik på at rejse penge til det
primære formål som gensidig understøttelses- og hjælpekasse)
oprettelse af en sangforening, foredragsaftener (i samarbejde med
Farum Arbejderforening), julearrangementer for børn og familier,
Skt. Hans fest, skovture samt investering i en ’salongbøsse’ med pile
og skydeskive, som kan lejes for 10 øre pr. aften af alle medlemmer
– og med et årligt arrangement med ’salongpræmieskydning’ og efterfølgende bal.
De fleste GF og juletræsarrangementer bliver afholdt på Hotel Farum.
Foreningen optages i Fællesrepræsentationen af Industri og Haandværk i 1895 med et bidrag på 10 kr. årligt.
Foreningens formue er i 1897 på 439 kr. og 19 øre.

De første ’Love’ for
Farum Haandværkerforening
i 1890.

1
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Navneændring til Farum og Omegns Haandværkerforening
Malermester Carl Winckler vælges som formand.
7 år efter etableringen får foreningen den første tillægsparagraf på
vej mod oprettelsen af en ’Hjælpe- og Understøttelseskasse’, da der
indføres en slags begravelseshjælp til medlemmernes familier: Når
et medlem dør, bliver der opkrævet 1 kr. pr. medlem (ca. 3 timelønninger), som udbetales til enken. (Sygdomsunderstøttelse og begravelseshjælp finder dog allerede sted i mere uformel grad fra 1896).
Formålet ændres til: ’at samle Egnens Haandværkere til gjensidig at
understøtte hinanden ved at yde sine Medlemmer fremtidig Sygeog Begravelseshjælp, samt iøvrigt virke hen til at samle Haandværkere til fælles Støtte, ligesom den også ved Møder, selskabelige
Sammenkomster og Udflugter vil søge at fremme et godt Forhold
mellem Byens og Egnens Haandværkere’.
Genbrug er en selvfølge: Foreningen deler juletræ med Farum Afholdsforening, som overtager træ og pynt efter juleballet til halv
pris.
Foreningen melder sig ind i ’Fællesrepræsentationen’ og sender i de
næste 40 år en delegeret fra bestyrelsen til det årlige landsmøde et
sted i Danmark.

1900

I 1900 tilføjes sygekasseordningen til ’lovene’.
Gartner H.C. Jensen vælges som formand.
Farum tæller på dette tidspunkt ca. 1.200 indbyggere.
Timelønnen for en faglært arbejder er steget til 0,50 kr. i timen.
Indmeldelse er steget til 1,75 kr. (= ca. 3,5 timelønninger), og kontingentet til 4 kr. pr. år.(= ca. 8 timelønninger), og beløbets størrelse
nærmer sig nutidens A-kassebidrag.
Indmeldelse som ordinært medlem kræver fra 1903 en helbredsattest!

1

Tillæg til Haandværkerforeningens Love fra 1897
med indførelse af begravelseshjælp på 1 kr. pr. medlem,
der opkræves, når et andet medlem dør.

Tillæg til Haandværkerforeningens Love fra 1900 med indførelse af
Sygehjælp på 0,75 kr. pr. sygedag, der udbetales ved minimum 8 dages
sygdom og maksimum 8 ugers sygdom.
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Sygekassen
Bliver et medlem uforskyldt syg og uarbejdsdygtig (og har været medlem i mere end 3 mdr.), kan medlemmet fra den 9. sygedag få udbetalt 75
øre pr. sygedag fra kassereren (= 1,5 t. arbejdsløn/dg.), hvis formanden
godkender sygdommen, og dette kan fortsætte i op til 8 uger. Ved særlig langvarig sygdom kan et medlem efter 3 måneders uafbrudt sygdom
igen oppebære understøttelse i 8 uger mere, så der bliver udbetalt i alt
16 uger pr. år for samme sygdom til et medlem.
Ved kronisk sygdom kan bestyrelsen beslutte at udbetale op til 25 kr.
til medlemmet pr. efterfølgende år. Der føres nøjagtige protokoller over
udbetalinger til medlemmerne.

Svende og ufaglærte håndværkere kan nu også optages som ’ekstraordinære medlemmer’, men har ikke adgang til økonomisk understøttelse ved sygdom og død – kun adgang til arrangementerne. De
betaler 75 øre i indmeldelse og 2 kr. i kontingent pr. år.
Dette er også året, hvor ’damer i følge med medlemmer’ får adgang
til nogle af foreningens arrangementer.
Foreningen anskaffer sin første fane i 1901. Udgiften dækkes af
indtægter fra en ekstraordinær indsamling af foreningens ’damer’,
som har samlet ind i et år. Pris: 110 kr.! Fanen brænder, og der anskaffes en ny i 1908.
I starten af 1900-tallet begynder også så småt optagelse af ekstraordinære medlemmer inden for professioner som restauratør,
lokomotivfører, skovfoged, vognmand, handelsmand, hotelejer, hestehandler, installatør og bagermester.

I 1903 aflyses julefesten helt ekstraordinært på grund af difteri.

1903

I 1906 skifter foreningen bank fra Frederiksberg til den lokale Slangerupbanens Oplandsbank.

1906

Slangerupbanen kommer til Farum, og forbindelsen til København og
omegnskommunerne, herunder Værløse, bliver bedre.

18
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I 1907 betales første gang kontingent på 5 kr. til det nyoprettede
Teknologisk Institut (oprettet i 1905).
Der nedsættes et udvalg under bestyrelsen, som skal arbejde for
oprettelse af en ’tegneskole’ med et budget fra foreningen på 100
kr. for et år. Elevernes arbejde fra første vintersæson udstilles og
gennemses og bedømmes af bestyrelsen, og samme år uddeles
flidspræmier for ’flid og god opførsel’ til to af skolens elever.

1908

Det vedtages at forsætte Tegneskolen tre aftener om ugen fra oktober til marts med et årligt budget på 100 kr.

1909

Foreningen opstiller – til trods for sit upolitiske standpunkt – for
første gang til egen politisk liste, Bylisten, til Sognerådsvalget og
får med mellemrum valgt kandidater ind i Sognerådet helt frem til
50’erne.

1910

Skolen indstilles i 1910 pga. logistiske problemer for lærere og elever med køreplanerne for Slangerupbanen, og tegneaktiviteterne
flyttes til Birkerød.

1915

Der afholdes Stiftelsesfest på 25 årsdagen for etableringen af foreningen den 18. januar 1915. Festmiddag og bal koster 2,50 kr. og
består af ’Fiskerand, Gaasesteg, Dessert, Øl og Snaps’. Der hæves 70
kr. af kassen til afholdelse af festen (ud over deltagerbetalingen) til
dækning af ’2 musikere, festsang, dekoration, guirlander, grønt og
festbånd til deltagerne’.
Skræddermester A.W. Karlsen vælges som formand.
Der afholdes senere samme år ekstraordinær GF med forslag om
navneskift til Farum og Omegns Haandværker og Industriforening
med henblik på at kunne optage medlemmer inden for andre erhverv
end håndværk. Det er uklart, om selve navneskiftet vedtages, da det
ikke efterleves i praksis, og foreningen i de følgende år stadig omtales som ’Haandværkerforeningen’. Til gengæld vedtages det enstemmigt at ændre beskrivelsen af ordinære medlemmer til ’enhver hæderlig Mand som driver Selvstændig Næring inden for Haandværk,
Handel og Industri’.

1

Uddrag fra regnskab over udbetalt sygehjælp til foreningens
medlemmer fra oktober 1914 – oktober 1915, i alt 169,50 kr.

Majtræet på Farum Hovedgade 1909. Foto: Furesø Museer
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Flere nye professioner kommer da også til blandt medlemmerne i de
kommende år: Købmand, viktualiehandler, hotelforpagter, portør,
manufakturhandler, lervarefabrikant, cigarmager, glarmester og
konditor.

1916

I 1916 slettes Begravelseskassen af lovene, og sygekassen skilles
ud med selvstændigt regnskab med en startkapital på 200 kr. fra
foreningens formue.

1920

Der afholdes 30 års jubilæum med ’et lille festmaaltid’ bestående
af oksesteg, smør, brød, ost og dessert til en pris af 5 kr. pr. kuvert,
og der hyres tre musikere til 80 kr. Deltagerbetalingen er 1 kr. pr.
person.
Sadelmagermester Christian Bentsen vælges som formand.
Forslag om navneskift til Farum Haandværker- og Handelsforening,
men navnet Farum og Omegns Haandværkerforening bibeholdes
endnu en gang.

1921

I 1921 prøver et medlem af bestyrelsen at opstille til Sogneraadsvalget på ’Listen af 24. februar 1917’ for at fremme foreningens interesser uafhængigt af politiske partier. Medlemmet bliver
slået af ’Grundejer- og Borgerforeningens’ kandidat, som også er på
listen.
Malermester P. Spange genoptager ideen om en lokal ’Teknisk Skole’,
og der nedsættes ’et 3 mands udvalg for en teknisk skole, som skal
undersøge og evt. virkeliggøre ideen’ med P. Spange som formand.

1922

Malermester P. Spange vælges som formand.
Foreningen stifter en fond med det formål at etablere en Teknisk
Skole. Fondens midler opbygges gennem overskud fra flere nye arrangementstyper, bl.a. en dilettantforestilling (med Foredragsforenigen og Skytteforeningen) og en fastelavnsfest med tøndeslagning, fiskedam og auktion.
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Første år er overskuddet 634 kr., og det vokser frem til 1924 til
1.680 kr., som udgør startkapitalen for skolen.
Det vedtages endvidere at bevilge et beløb på indtil 15 kr. i 5 år til
driften af Teknologisk Institut.

Foreningen etablerer Farum Tekniske Skole (se separat historisk
oversigt side 65).

1924

Skolen bliver ledet gennem et særligt udvalg under foreningens bestyrelse og nyder fast finansiel støtte fra fonden til at supplere deltagerbetalingen fra elevernes mestre, den statslige og kommunale
støtte samt støtte fra flere andre håndværkerforeninger.
Skolen har separat regnskab, som skal godkendes på foreningens
GF hvert år.
Samme år slettes sygekassen fra lovene, men foreningen fortsætter med at støtte syge medlemmer fra den eksisterende formue.

Første Torskegilde er beskrevet i protokollerne (se side 84).
Torskegildet foregår i november, når det er sæson for torsk (og har
ikke det fjerneste med SKAT at gøre – vi kom først!). Festen er for
alle medlemmer med gæster, lokale erhvervsinteresserede og politikere, og i menuen indgår altid torsk.

1926

Furesøbad – Fiskebæk i 1930’erne. Foto: Furesø Museer

1929

Foreningen prøver igen at opstille til Sogneraadsvalg på en fællesliste med Grundejer- og Borgerforeningen, men vælges heller ikke
denne gang.
Der vælges ny Farum-borgmester fra de Konservative, Johannes
Jespersen, som sidder som borgmester frem til 1962 – næsten sammenfaldende med den periode, hvor foreningen også driver Farum
Tekniske Skole med god støtte fra politikerne.

1930

Der afholdes 40 års jubilæum med 69 deltagere, heraf 39 ordinære
medlemmer. Festmenuen koster 3,50 kr.
Sadelmagermester Christian Bentsen vælges som formand.
Foreningen indmeldes som livsvarigt medlem af ’Turistforeningen
for Slangerupbanens Opland’ med en éngangsbetaling på 100 kr.

1931

Teknisk Skole behøver nye lokaler. Der laves en aftale med Sogneraadet om et rentefrit lån på 4.000 kr. af foreningens fond til at bygge Farum Ny Kommuneskole. Derudover låner Sogneraadet 7.000
kr. af foreningen til en rente på 1,5 %. Aftalen er, at Sogneraadet
opfører skolebygningen, og Teknisk Skole kan så være i lokalerne om
aftenen i de første 5 år. Lejemålet er uopsigeligt i den periode.
Malermester P. Spange træder tilbage som formand for Teknisk
Skole.

FURESØ ERHVERVSFORENINGS HISTORIE GENNEM 125 ÅR
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Ny formand for skolen fra 1931-34 bliver tømrermester H. Hansen
og derefter bankdirektør Steen frem til 1938.
Den daglige ledelse af skolen overdrages fra Skoleudvalget til en
ansat forstander: Hr. Lærer Kaj Jakobsen, som i de følgende år får
oprettet flere handelsfag, som kører parallelt med de tekniske fag.

Foreningen har nu 62 medlemmer (45 aktive og 17 passive) – en del
af de nye medlemmer er uddannet på Farum Tekniske Skole.

1932

Foreningen opsætter sin første ’reklametavle’ for at skaffe flere
midler til skolens drift, og allerede samme år har den givet overskud
på 210 kr. Dette fører til udviklingen af en ’afrivningskalender’ med
reklameplads og faste årlige reklametavler som indtægtskilde.

1933

Sygekassens restformue overgår til foreningen med aftale om, at
de restende midler anvendes til ’medlemmer som ved sygdom var
kommet i nød’.

Medlemstallet er nu 64 medlemmer (50 aktive og 14 passive).

1934

Malermester P. Spange vælges igen som formand, dog efter eget
ønske kun for 1 år.

1936

Konditor C.G. Johansen vælges som formand.

1937

Bestyrelsen deltager i arbejdet med planlægningen af Slangerupbanens fremtidige udvidelse sammen med kolleger fra Værløse, Hareskov og Bagsværd.

1939

I 1940 er sygekassen nedlagt, den tekniske skole i fuld gang og formålet er ændret til ’at samle Egnens Haandværkere til gensidigt at
understøtte hinanden i fælles Interesser, ligesom også ved Møder,

1940

Uddrag fra foreningens
love fra 1940, hvor
kvinder nu også kan
optages som medlemmer, og hvor driften af
Farum Tekniske Skole
er indskrevet i formålsparagraffen.

Farum Apotek til højre i billedet. Dengang omkranset af stakit.
Til venstre ses en anden ejendom på Farum Hovedgade, dengang
formentlig en købmandshandel, nu lægehus. Foto: Furesø Museer
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selskabelige Sammenkomster og Udflugter at søge at fremme et
godt Forhold mellem Foreningens Medlemmer, samt ved Opretholdelse af den tekniske Skole’.
Ligestillingen er også så småt kommet til Farum, og berettigede til
optagelse er nu ’enhver hæderlig Mand og Kvinde, som driver selvstændig Næring ved Haandværk, Handel og Industri’.
Der går dog endnu 47 år, før kvindelige bestyrelsesmedlemmer omtales i foreningens protokoller.
Der er også indføjet en længere fanevedtægt og ceremoni-reglement til brug ved medlemmers begravelser.
Indmeldelse 2 kr. og kontingent 5 kr. pr år. (En del lavere end de foregående år – formentlig pga. sygekassens udfasning).

Under 2. Verdenskrig er der stærkt begrænset aktivitet med skif- 1940-45
tende formænd og næsten ingen protokoller over foreningens aktiviteter. Der er også nedgang i elevtallet på Farum Tekniske Skole,
men det er samtidig i denne periode, at der optages flere kvindelige
studerende.
Generalforsamlingen i 1944 afholdes slet ikke.

Kommunen opsiger lejemålet for Teknisk Skole i kommuneskolens
lokaler fra maj 46, da de skal bruges til andre formål. Der nedsættes
et 3 mands udvalg til at finde alternativer og løse problemet og samle støtte og midler til bygning af egne lokaler.

1945

Sadelmagermester Christian Bentsen vælges igen som formand.

1946

Medlemstallet er 61 aktive og 14 passive medlemmer.
Skolen får udskudt sin opsigelse i 1 år og kan fortsætte i kommuneskolens lokaler, indtil anden løsning er fundet.
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1947

Det vedtages at arbejde på udgivelse af en lokal telefonbog for
både private og erhvervsliv, men dette anses for politisk svært at
få igennem pga. papirknaphed. Der tegnes dog hurtigt annoncer for i
alt 1.500 kr. Farum bogtrykkeri trykker telefonbogen for 500 kr., og
den nye telefonbog uddeles gratis til alle i januar 1948 til stor glæde
for alle borgere.

1948

Der etableres et byggeudvalg for Teknisk Skole med henblik på at
etablere egne nye lokaler.
Foreningens formue er 3.652 kr.

1950

Frisørmester Carl Jørgensen vælges som formand.
Foreningen afholder to store jubilæer inden for et par måneder: 25
års jubilæumsfest for Farum Tekniske Skole oktober 49 og 60 års
jubilæumsfest for foreningens medlemmer og familie den 18. januar 1950. Tilskud fra kassen er 500 kr., og deltagerbetaling 3 kr. pr.
person.
Foreningen opstiller til Sognerådsvalget og får valgt 2 kandidater
ind i Sognerådet.
Der lanceres et ’propagandaprojekt’, hvor interesserede kan tegne
aktier i Teknisk Skole.

1952

Det vedtages at ændre navn til Farum Håndværker- og Handelsforening, og bestyrelsen udvides med to medlemmer.
Murermester Olav Vang Larsen vælges som formand.
Tidligere formand Sadelmagermester Christian Bentsen udnævnes
til æresmedlem.

1954

Der vedtages nye love, og formålet lyder nu: ’at samle egnens håndværkere, handlende og industridrivende til gensidigt at understøtte
hinanden i fælles interesser, ligesom også ved møder, selskabelige
sammenkomster og udflugter at søge at fremme et godt forhold
mellem foreningens medlemmer, samt at opretholde den tekniske
skole og handelsskolen’.

2

Farum Tekniske
Skole, 1954.
Skolen havde
lokaler fra
1951-61
på Nordtoft,
Farum
Hovedgade 54.
Foto: Furesø Museer

Tilbud til kommunen på ombygning af Nordtoft
i 1951 med medlemmer fra foreningen som
underentreprenører – i alt 38.435 kr.

Uddrag fra
foreningens love
fra 1954, hvor driften
af både Farum
Tekniske Skole og
Handelsskolen er
indskrevet i formålsparagraffen.
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Berettigede medlemmer er ’hæderlige mænd og kvinder der bedriver selvstændigt håndværk, handel eller industrivirksomhed’.
Økonomien halter for Teknisk Skole efter flytning til Nordtoft, og
der optages et lån på 3-4.000 kr. samt udlejes lokale til vandrehjemmet for at skaffe ekstra indtægter.

Der er nu 67 aktive medlemmer.

1955

Befolkningstallet i Farum er vokset til cirka 4.000.

Kontingent 15 kr. for medlemmer og 5 kr. for passive medlemmer, og
bestyrelsesmøderne afholdes på Nordtoft.

1959

Der nedsættes, på opfordring fra medlemmet herreekviperingshandler Lindemann, et udvalg, der skal udforme ’en kreditoplysning
på usolide kvinder, som der bliver flere og flere af efterhånden som
byen vækster’.

1960

Det besluttes samme år, at det ikke er muligt at fortsætte med Teknisk Skole, og at den skal nedlægges efter det kommende skoleår.
Der arbejdes med en fortsættelse af Handelsskolen, men dette opgives igen.

Det sidste regnskab for Farum Tekniske skole fremlægges, og restformuen på 277 kr. overgår til foreningen. Aktiviteter vedrørende
skolen udgår derefter af foreningens referater og protokoller og må
formodes at være afviklet/overdraget til andre.

1961

Den (bi)årlige opdatering og udgivelse af den lokale telefonbog giver
årlige overskud på 3-4.000 kr.

Viktualiehandler A.B. Wybrandt vælges som formand.
Medlemstallet er 93 aktive og 1 passiv.
Der stilles forslag om at dele foreningen op i to: Farum Håndværkerforening og Farum Handelsforening. Der nedsættes et udvalg,

1963

Ejendommen Nordtoft på Farum Hovedgade anno 2015, som i årene
1951-1961 husede Farum Tekniske Skole og Handelsskole.

der skal udarbejde et konkret opdelingsforslag – dog med samarbejde om Torskegilde, telefonbog og flagallé.
Nye sager, som optager foreningens arbejde i de følgende år, er
overdragelse af ’guldkalven’ lokaltelefonbogen til et firma og medvirken til udviklingen af den nye byplan for Farum, bl.a. gennem indvalgte medlemmer i kommunalbestyrelsen, herunder ny lukkelov for
de handlende.

1964

Blikkenslager Peter Madsen vælges som formand.
Bestyrelsen kan ikke blive enig om principper for deling af foreningen, og den tidligere formand A.B. Wybrandt trækker sig ud af bestyrelsen i protest.
Nye love vedtages, hvor den tekniske skole og handelsskolen fjernes
fra formålet, som derefter lyder på ’at samle egnens håndværkere,

3

Uddrag fra foreningens love fra 1964, hvor driften af Farum Tekniske
Skole og Handelsskolen er udgået af formålsparagraffen igen.

handlende og industridrivende til gensidigt at understøtte hinanden
i fælles interesser, ligesom også ved møder, selskabelige sammenkomster og udflugter at søge at fremme et godt forhold mellem foreningens medlemmer’.
Berettigede medlemmer ændres til ’hæderlige mænd og kvinder der
bedriver selvstændigt håndværk, handel eller industrivirksomhed i
Farum kommune eller er filialbestyrer af en sådan virksomhed’.
Der er stadig fanevagt ved medlemmers begravelser.

Der afholdes 75 års jubilæum med 150 deltagere inklusive gæster
fra nær og fjern. Halvdelen af formuen anvendes til festen.
Malermester Svend Wethje bliver udnævnt til æresmedlem.
Der oprettes et særligt legat til videreuddannelse af unge handelsog håndværkerlærlinge. Legatet har form som et eller flere rentefrie

1965

Folder fra Erhvervenes Oplysningsråd fra 1965, hvor det fremgår, at 38 pct.
var beskæftiget inden for håndværk og industri og 15 pct. inden for handel i 1960.

lån på op til i alt 10.000 kr. Der uddeles to legater det første år – ét
til en mekanikerlærling og ét til en herreekviperingshandlerlærling.
Planerne for det ny 'Bytorv' (også omtalt som 'Centertorvet' eller
'Storcenteret' i arkiverne) fremlægges for foreningens bestyrelse
af Kommunalbestyrelsen, men bestyrelsens arbejde i den forbindelse (eller mangel på samme) kritiseres voldsomt af en del af især de
handelsdrivende medlemmer.
Bestyrelsen beslutter at sende en blomsterhilsen fra foreningen til
alle forretninger, der etablerer sig i Farum kommune.

1966

Købmand Jørgen Henriksen vælges som formand
Herreekviperingshandler Torben Lindemann vælges for første gang
til bestyrelsen og bliver formand for Handelsudvalget, der er i dialog
med kommunen om udvidelser af Farum Hovedgade og de nye planer
om et Bytorv.

1967

Nye (og senere) lukketider op til helligdage og parkeringsforbud på
Farum Hovedgade er de store debatemner dette år og giver anled-

3

Furesøbad – Fiskebæk. Foto: Furesø Museer

ning til ekstraordinær generalforsamling, hvor også spørgsmålet om
opdeling af foreningen kommer op igen.
Det besluttes at opdele foreningen i to sektioner (håndværk og
handel), men stadig inden for samme forening. Kontingentet for
alle i foreningen stiger til 25 kr. og for handelssektionen derudover
100 kr., grundet de mange markedsføringsaktiviteter for de handelsdrivende medlemmer.
Herreekviperingshandler Torben Lindemann er en meget aktiv næstformand i bestyrelsen i de følgende år.

Handlen i byen har det ikke godt – der er færre butikker end tidlige- 1968-69
re, og foreningen mener, at myndigheder (politi, politikere) sætter
en stopper for handlen i byen med deres mange restriktioner og parkeringsbøder. Farum er blevet en ’soveby’.
Årets store debatemne i lokalavisen og i foreningen er samtidig: ’Hovedgade kontra storcenter’. Bestyrelsen er indbyrdes meget uenig om,
om der anbefales en udvidelse af Farum Hovedgade eller et helt nyt
storcenter. De to fløje inden for håndværk og handel bliver meget tydelige i disse år, og fremmødet til bestyrelsesmøder og GF er meget ringe.
Befolkningstallet i Farum er vokset til cirka 10.000.
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1969-73 September 69 – februar 73 Ingen optegnelser i Mødebogen – der er
afsat sider til referat, men ingen optegnelser er gjort.

Navneskift til Farum Erhvervsforening. Nøjagtigt årstal er uvist på
grund af manglende vedtægter og referater. Bestyrelsen genoptager referaterne i foråret 1973.
GF beslutter, at bestyrelsen skal lønnes for deres arbejde i forhold
til at fremme medlemmernes interesser mere kontinuerligt. Der udbetales honorar på 2.000 kr. pr. år til kassereren og 500 kr. pr. år til
hvert bestyrelsesmedlem.

1974

Gøsta Gustavsen (S) vælges som første Socialdemokratiske borgmester og sidder frem til 1985.
Der indføres lørdagsfri arbejdsuge, og arbejdstiden sættes ned til
40 timer om ugen.

1975

Foreningen i krise – Købmand Jørgen Henriksen går af, og ingen vil
umiddelbart være formand!
Matas forretningsfører, Henrik Frederiksen vælges modvilligt som
ny formand.
Der tegner sig et billede af, at foreningen grupperer sig efter, om
de er ’for eller imod et nyt center’ (flertal i kommunalbestyrelsen)
eller ’for en udvidelse af Hovedgaden' (flertal blandt foreningens
medlemmer).
Foreningens medlemmer ligger primært i Farum Hovedgade og føler, at de bliver ’frosset ned’ for at skabe grobund for centeret.
Den ny bestyrelse tager udfordringen op og beslutter at igangsætte
en række nye aktiviteter, forstærke annonceringen og lægge sig op
ad Bymidtens lukketider i Værløse. De arrangerer bl.a. et storstilet
julemarked med juletog for børn hele vejen ned gennem Farum Hovedgade med stop ved forskellige attraktioner.
Der er udtalt bekymring for, hvad der sker, hvis de nye forretninger i
det kommende center optages som medlemmer, for ’vil de sætte sig
på foreningen?’.
Næstformand Torben Lindemann medierer fløjene.
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Der foreslås kontingentforhøjelse til 500 kr. pr. år.
Der er tvister om redigering, trykning og modernisering af telefonbogen.

Bestyrelsen udvikler konceptet ’Torvedage i Farum’ v. Torben Lindemann, hvor 19 butikker deltager. Torvedagene bliver en stor succes,
og det besluttes at gentage det et par gange om året med nye temaer i løbet af året, fx ’høstdage’ og ’juledage’, og evt. i samarbejde med
handelsforeningerne i Birkerød og i Værløse i forhold til investering
i boder og parasoller.
Der udskrives en slogan-konkurrence, og vindersloganet bliver: Farum du’r til indkøbstur, som foreningen får trykt på streamere til
døre og vinduer hos de handlende og til biler.
Lukkeloven er stadig til debat, og der er forskellige ønsker internt i
foreningen og i forhold til de landsdækkende detailkæder som FDB
og Irma.
Formanden H. Frederiksen (Matas) udtræder af foreningen, da han
’deserterer’ og åbner forretning på Bytorvet (som ikke kan være
medlemmer af Farum Erhvervsforening på dette tidspunkt).
Næstformand Torben Lindemann træder til som formand, og der
loves gensidigt at forsøge at etablere et godt samarbejde mellem
’Hovedgaden’ og ’Bytorvet’ fremadrettet.
Der nedsættes et lovudvalg, som skal udarbejde et forslag til den
kommende GF med forslag om opdeling af foreningens medlemmer i
tre grupper. Forslaget ender med at være: 600 kr. pr. år for handelsdrivende, 400 kr. for håndværkere og 160 kr. for øvrige medlemmer.
Herreekviperingshandler Torben Lindemann vælges formelt som
formand.
Lovændringer og kontingentforslag skaber stor diskussion og udskydes til ekstraordinær GF.
Der uddeles to legater à 500 kr.: Et til en lokal håndværkerlærling
(VVS) og et til en handelslærling (slagter).
Der er stadig en række tvister med kommunen om anvendelse af
håndværkere og handlende fra andre byer til kommunalt arbejde og

1976
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flytning af posthus fra stationen (v. Farum Hovedgade) til det nye
Bytorv.
Situationen ’Hovedgaden vs. Bytorvet’ trækkes skarpt op af bestyrelsen over for kommunen. Der ønskes lige muligheder for renovering og udvikling af Farum Hovedgades erhvervsmuligheder, men
dette er ikke tilfældet med de mange p-forbud og lokalplansregler.
Foreningen oplever en medlemstilgang på 15-20 pct. fra 1975-76
alene på deres holdning til dette spørgsmål, og brevvekslingen med
kommunen indeholder følgende konklusion: ’Områder hvor Farum
Erhvervsforening kan se et samarbejde med Bytorvet: Fælles underholdningsaktiviteter (f.eks. en musikgarde) og fælles åbningstider, men ellers imødeses en konkurrencesituation.’
Formanden opfordrer derefter foreningens medlemmer til at hæve
serviceniveauet over for deres kunder og forbedre inventar og facadeskiltning og at udvide deres vareudvalg for at imødegå denne
konkurrence.
Telefonbogen har problemer og kræver en investering på 60-70.000
kr. i opdatering og redigering.
Der skænkes to hovedpræmier à 2.000 kr. til Lions Banko til indkøb
blandt foreningens handelsdrivende og 20 x 100 kr. i gavechecks,
hvor alle medlemmernes virksomhedsnavne er trykt på bagsiden. I
alt en donation på 6.000 kr.
Der afholdes ekstraordinær GF, hvor forslag til nye love og kontingentforhøjelser er til afstemning. Den samlede bestyrelse stemmer
imod lovene (pga. forslag om opdeling af medlemmerne og differentieret kontingent), men flertallet af medlemmer stemmer for, og
lovene vedtages. Foreningens medlemmer inddeles derefter i tre
kategorier:
Gruppe 1. Detailhandel, pengeinstitutter o.l. (1.000 kr./år)
Gruppe 2. Håndværkere, industridrivende og liberale erhverv (200
kr./år)
Gruppe 3. Tidligere aktive foreningsmedlemmer i gruppe 1 og 2 (50
kr./år)
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Bytorvet åbner den 28. april. Foreningen sender blomster og velkomstskrivelse til samtlige forretninger. Efter et par uger med stor
omsætning på Bytorvet og lavere omsætning i Farum Hovedgade
vender tingene tilbage til normalt omsætningsniveau i Farum Hovedgade, dvs. kunderne vender tilbage, og omsætningen stiger endda markant i forhold til før Bytorvets åbning.
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1977

Bytorvet fastholder de lange åbningstider, selvom kunderne ikke
udnytter dem.
Tesen fra formand Torben Lindemann er i formandsberetningen fra
1977: ’Dette skal ses i sammenhæng med den megen fritid, forbrugerne i dag råder over, og som ikke var kendt førhen. Tidligere var
det et problem. Det er det ikke mere’. (Underforstået: Forbrugerne
har fået kortere arbejdstid og har fri om lørdagen).
S- banen kommer til Farum og forbinder Farum, Værløse og København i direkte linje. (Tidligere havde der været skift på Læssevej i
Værløse). Foreningen inviteres af kommunen til at festligholde dagen sammen med erhvervsdrivende på Bytorvet.
Pressen inviteres med til årets Torskegilde med mulighed for at referere fra de taler og begivenheder, der foregår, med henblik på markedsføring af foreningen.
Foreningens ideudvalg har i årets løb stået for en række succesfulde arrangementer som ’Torvedage i Farum’, ’Western-ugen’, ’Fut-i-Farum’ (i samarbejde med Bytorvet og kommunen) og ’Julemarked’.
Første år uden indtægter fra Telefonbogen – derfor underskud i
regnskabet.
Der arbejdes på planer for udvidelse af Akacietorvet i god dialog
med kommunen.

Der uddeles 4 legater à 500 kr.
Telefonbogen giver igen stort overskud. (Bestyrelsen ønsker dog at
sælge ’Den lokale telefonbog’, som udkommer i ny og opdateret version i 1978 efter et års pause med revidering og flere års problemer
med opdatering forud for denne opdatering.)
Borgmester Gösta Gustavsson deltager i GF for at fortælle om den
nye lokalplan 38 og paragraf 15-rammen for Farum Hovedgade, og

1978
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at man var nået til enighed om, at 7.000 m2 kunne anvendes til erhverv (mod de ønskede 10.500 m2).
Peter Brixtofte vælges ind i kommunalbestyrelsen for Venstre.

1979

Krisen kradser – der er mange butikslukninger i Farum Hovedgade,
og bestyrelsen skriver et appelbrev til kommunen om at indtænke
dette i deres udbygningsplaner for Farum Vest.
NB! Byrådsmedlemmet Peter Brixtofte nævnes for første gang som
en aktør i forhold til foreningen: ’Det nye er, at vi har formået at få
Peter Brixtofte til at skrive et personligt brev til Trafikministeren
(de er gamle skolekammerater), hvor der gøres opmærksom på, at
de beskyttede boliger på Hestetangsvej er ved at være klar til indflytning, desuden en argumentation for, at Farum Vest nu skal planlægges’.
Folkebladet lukker ned for distribution i Allerød (= annoncering for
foreningens medlemmer i Allerød), men åbner til gengæld for distribution i Jonstrup og Hareskovby. Ingen tror dog på, at nogen vil køre
uden om Værløse for at handle i Farum.

1980

Mostrups forlag tilbyder at udgive den lokale vejviser i samarbejde
med erhvervsforeningen. Tilbuddet afslås. Foreningen forsætter
med sin egen telefonbog og vejviser: ’den grønne’. I stedet tages initiativ til et samarbejde om ’den grønne’ med Bytorvets formand med
en andel på 20 pct. i annonceindtægterne.
90 år jubilæum afholdes den 29. november på Williams Hotel med
optræden af Kai Løvring og Natsværmerne (Johnny Reimars band)
og løftet om ’Den største jubilæumsfest i Farum Erhvervsforenings
90-årige historie. Kuvertpris 250 kr. (Foreningen betaler resten).’
Der var 70 deltagere.
Befolkningstallet i Farum er vokset til cirka 16.500, heraf cirka
10 pct. med udenlandsk herkomst.
Borgmesteren lover, at kommunen først og fremmest vil give lokale
håndværkere mulighed for at byde på kommunens anlægs- og byggeprojekter.
Dette år debatteres der også skiltning med kommunen. Erhvervsforeningen er imod skiltning til ’Bytorvet’, hvis ikke en tilsvarende
skiltning henviser til butikker på Farum Hovedgade.

3
Uddrag fra foreningens
love fra 1989, hvor
foreningens formål nu
er blevet at være en
slags paraplyorganisation
for en række andre
erhvervsforeninger.
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Folkebladet udkommer igen 1 gang månedligt i Allerød, og kunderne
begynder at vende tilbage.
Om samarbejdet om underholdningsaktiviteter for kunderne (i samarbejde med Bytorvet) siger Foreningens formand i sin beretning:
’Aldrig har så mange taskenspillere og badutspringere haft så kronede dage som i de senere år. Det er vor opfattelse, at rundt omkring
i centrene kan spores en afmatning og stigende ulyst til at give så
mange penge ud til aktiviteter, der ikke altid var lige vellykkede og
kun meget lidt kunstnerisk præget’.
Genoprettelse af postindleveringssted i Farum Vest (v. stationen og
Akacietorvet) er blevet en mærkesag for foreningen.

1981

Hele byrådet, pressen, Industriforeningen, Bytorvets handlende,
tidligere medlemmer af Borger- og Grundejerforeningen samt venner og bekendte inviteres til Torskegilde. Pris 85 kr.
Det lykkedes at få oprettet et postindleveringssted i Farum Vest
(v. stationen), og kort efter modtager dette sted halvdelen af borgernes indleveringer.
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Politikerne i byrådet begynder at tale om ’trafikdæmpende foranstaltninger, eksempelvis vejbump eller spærring for gennemgående
trafik’ i Farum Hovedgade på opfordring fra det stigende antal villaejere til stor frustration for foreningens medlemmer.
Foreningen appellerer igen til byrådet om at stå ved den planlagte
udvidelse af Farum Vest, som Farum Hovedgades forretningsliv er
indrettet på at betjene, jf. Partiel Byudviklingsplan nr. 7, betænkning
nr. 438.
Udviklingen går desværre den forkerte vej i disse år: Willams Hotel
har nedlagt deres værelser, og vandrehjemmet er lukket, så der er
ikke længere nogen overnatningsmuligheder i Farum.
Kommunens politikere arbejder til gengæld med planer om udbygning af et ambitiøst energiforsyningsnet til naturgas og jordvarme,
som kan komme foreningens medlemmer til gode.

Økonomien i foreningen er presset grundet de mange problemer
med at få opdateret og udgivet telefonbogen rettidigt på grund af

Invitation til 90 års jubilæumsfest i 1980.

1982
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2 måneders typografstrejke i 1981. Aftalen med den lokale trykker
– et medlem af bestyrelsen – opsiges efter mange brevvekslinger.
Retten til at udgive og videreføre navnet ’Farum lokale telefonhåndbog’ (’Den grønne’) sælges efter længere forhandlinger til Mostrups
Forlag for et engangsbeløb på 50.000 kr. + 10 pct. årligt til foreningen af den fakturerede nettoomsætning eks. moms – første gang
i 1983. Aftalen kan opsiges af foreningen, men ikke af Mostrups
forlag! Aftalen opfattes, ikke overraskende, af bestyrelsen som ’tilfredsstillende’.
Den første forretning med ’tyrkiske varer’ etableres i Farum – dog
ikke i regi af medlemmer af erhvervsforeningen eller Bytorvet.
Der tales om oprettelsen af et ’Nordsjællands købekort’ for Farum
og omegns byer for at kunne imødekomme kundernes ønske om kredit på samme måde, som stormagasiner og centre tilbyder rabatter
og fordele via diverse kontoordninger.
Rentesatserne på de erhvervsdrivendes kassekreditter tynger de
fleste medlemmers likviditet. Foreningen laver på vegne af medlemmerne en rundspørge til alle de lokale pengeinstitutter for at forhøre sig om deres prisstrukturer på kassekreditter.
Foreningen hyrer Farum Faldskærmsklub af 1966 til en opvisning
med 4 springere, der med flag og røgbomber lander på Farum Hovedgade til Torvedage den 22. oktober og er en stor succes. Pris:
2.600 kr.
Foreningen entrerer med ’den rigtige Julemand’ om at ankomme med
’Jule S-toget’ den første søndag i advent og køre i veteranbil ned ad
Farum Hovedgade, mens han uddeler 300 stykker legetøj undervejs.
Pris 2.000 kr. for julemand, S-togsbillet og veteranbil.

1983

Bestyrelsen anbefaler alle medlemmer at bakke op om det nye ’KøbLet-kort’ (et kontokort til indkøb uden kontanter) efter devisen: ’No
credit – no business’. Først er halvdelen af medlemmerne for, men i
slutspurten falder de fleste fra igen, og kortet må opgives, da det
bliver overhalet inden om af det nye Dankort.
Foreningen er medarrangør af det første karneval på Farum Hovedgade. Foreningen står igen for det årlige julearrangement med Julemanden, der ankommer med S-tog og derefter uddeler legetøj fra en
veteranbil, der kører op og ned ad hovedgaden.
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Byudviklingen af Farum Vest med opførelse af 160 nye parcelhuse
trækker ud på grund af modstand fra de borgerlige byrådsmedlemmer.
Kun den socialdemokratiske borgmester Gøsta Gustavsen er aktiv
i dialogen med erhvervsforeningen omkring udformning af en lokalplan.
Foreningen skænker 2.000 kr. til arbejdet for at skaffe flere lærepladser i kommunen.
Foreningen slår sig sammen med Bytorvets handelsdrivende og inviterer hele byrådet med til det årlige Torskegilde. Billetpris 100 kr.
for ’torsk og ostesnit’. 57 deltager, heraf 7 fra byrådet.

Williams Hotel er tæt på at blive til supermarkedet SUMA, men ansøgningen frafaldes, efter at foreningens bestyrelse og kommunen
har godkendt planen. Senere indleveres en ansøgning om etablering
af natklub/diskotek.

1984

Riget – og dermed også Farum – fattes EFG-lærlinge til håndværksfag og handel til trods for stor ungdomsarbejdsløshed. De unge vil
hellere sidde på kontor og undgå de skæve arbejdstider for håndværkere og butiksansatte! Dagpengesatsen, som er på højde med
lærlingelønnen, nævnes også som en årsag til den ringe søgning.
Der uddeles 2 lærlingelegater for flid og dygtighed til henholdsvis
en kvindelig handelslærling og en VVS lærling.
Medlemstallet er steget med 10 pct. på et år. Kommunalvalget er
nært forestående, og vilkårene for ’den lille selvstændige’ er pressede af den forestående arbejdstidsreform, som forventes at nedsætte arbejdstiden til 37 timer for de butiksansatte. De ekstra timer,
der er nødvendige for at holde længe åbent, må ejerne så selv lægge
oven i de 60-70 timer, de i forvejen arbejder.
GF og Torskegildet er flyttet til Furesøbad Terrasserne, og Torskegildet samler dette år 71 deltagere.

Kontingentet er stadig differentieret, men ikke helt så meget som
tidligere:
500 kr. for gruppe 1 (handelsdrivende) og 200 kr. for gruppe 2 (håndværkere).

1985
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De første skridt hen imod at undersøge ’hybrid/bredbåndsnettets
anvendelighed i Farum’ tages i samarbejde med kommunen.
Foreningen er i konstant dialog med kommunen om opførelse af nye
boliger, før der tales om udvidelse af handelsmulighederne. Der er
ikke nok kundegrundlag til de eksisterende butikker. Til gengæld ønsker foreningen en udbygning af større virksomheder, der kan skabe
yderligere arbejdspladser i kommunen.
De opstillede kommunalpolitikere inviteres på skift til dialog om
deres synspunkter på disse spørgsmål op til kommunalvalget, herunder Peter Brixtofte, men kun 4 politikere deltager i det årlige Torskegilde.
GF på Furesøbad Terrasserne med uddeling af 2 legater à 1.000 kr.
og kort tid efter afholdes en ekstraordinær GF, hvor bestyrelsens
størrelse – på opfordring fra den siddende bestyrelse – nedreguleres fra 7 til 5 medlemmer.
Vedbæk Pigegarde optræder i nissetøj og akkompagnerer Julemandens gaveuddeling til det årlige julearrangement ned gennem Farum
Hovedgade.

1986

GF på Furesøbad Terrasserne med uddeling af 2 legater à 1.000 kr.
Peter Brixtofte (V) vælges som ny Farum-borgmester, som foreningen i begyndelsen har en god dialog med.
Bestyrelsen inviterer derudover et nyt byrådsmedlem til hvert bestyrelsesmøde for at holde dialogen med de nye lokalpolitikere varm,
sideløbende med at regeringens ’Påskepakker’ og ’Kartoffelkure’
ikke ligefrem styrker indtjeningen. Der er for mange handelsdrivende tale om ren prisdumping på grund af faldende efterspørgsel og
for stor lagerkapacitet. Omsætningen hos alle handelsdrivende falder dramatisk i 4. kvartal.
Årets store erhvervsmæssige drama er imidlertid, at Farum/Brixtofte taber kapløbet om Novo til Allerød, som er i stand til at tiltrække
den ene store virksomhed efter den anden og dermed nedbringe arbejdsløsheden i kommunen.
Foreningen er aktiv på mange niveauer i kommunalpolitik og har
repræsentanter i: Ungdomsskoleudvalget, Lokalradionævnet, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Udvalget for Hybridnet til Farum og arbejdet med Trafikregulering for hovedstaden.
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Torskegildet får et par opdateringer – denne gang er Industriforeningen også inviteret.
Greve Pigegarde inviteres til at akkompagnere Julemanden, der uddeler gaver på Farum Hovedgade.

GF på Furesøbad Terrasserne med uddeling af 2 legater à 1.000 kr.

1987

Pia Oppfelt vælges som den første kvindelige suppleant til bestyrelsen.
Byplanen for Farum Vest er ved at være færdig, men der afventes
godkendelse af Hovedstadsområdets embedsværk, og derefter
skal planen til høring hos borgerne, så endnu et par år må forventes,
før der sker noget.
Foreningen modsætter sig overdækning og udbygning af Bytorvet
med 3.000 m2, så længe der stadig er tomme butikker og uudnyttede arealer i Farum Hovedgade. Samtidig modsætter foreningen sig
etablering af en større Aldi butik i hovedgaden, der kun må rumme
butikker på op til 250 m2.
De lange åbningstider i detailhandlen nævnes igen som årsag til
manglen på EGF elever til butikkerne. Butikkerne må holde åbent
69,5 time om ugen, hvilket er 32,5 time længere end den normale
arbejdstid, som dette år sættes ned til 37 timer/ugen på andre arbejdspladser.
Torskegilde på Furesøbad Terrasserne i samarbejde med Centerforeningen Farum Bytorv. Pris 150 kr.
Der appelleres til det nye byråd og borgmester Peter Brixtofte om,
at kommunen i langt højere grad foretager indkøb hos lokale virksomheder, hvis pris og kvalitet matcher tilbud fra udefrakommende
virksomheder. Kommunens årlige indkøb fra lokale virksomheder og
håndværkere vurderes at ligge på ca. 20 mio. kr./året på dette tidspunkt.

Den nye boligudvidelse af Farum Vest med nu 200 parcelhuse får
hård kritik af foreningen, da det viser sig, at vejføringen er planlagt
sådan, at udkørselsvejene fra de nye boligområder ikke leder til Farum Hovedgade, men i stedet ud til Paltholmvej og forbi Farum By-

1988
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torv og samtidig er placeret så fjernt fra hovedgaden, at indkøb i bil
sandsynligvis bliver den foretrukne indkøbsmåde.
Indsigelsen støttes af byrådets mindretal (A) og formanden for Teknisk Udvalg Lis Jakobsen (A), men overhøres af borgmesteren, og
både boligplaceringer, vejføring og overdækning af Farum Bytorv
gennemføres uden hensyntagen til foreningens interesser og ændringsforslag.
Blikkenslager Peter Madsen udnævnes til æresmedlem for mange
års trofast arbejde for foreningen.
’Årets Torsk’ uddeles for første gang efter idé af Blikkenslager Jens
Madsen, søn af den tidligere formand og æresmedlem, Blikkenslager Peter Madsen.
Tildelingskriteriet for Årets Torsk er: ’Årets Torsk tildeles en person,
der i årets løb har gjort noget særligt for erhvervslivet eller Farum
Kommune’. Det er den til enhver tid siddende bestyrelse, der suverænt udpeger Årets Torsk, og der overrækkes certifikat og en fiskestang.

Farum Kro i sidste del af 1800 tallet, der senere blev omdøbt til Hotel Farum.
Foto: Furesø Museer.
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GF: Der vedtages nye love for at positionere Erhvervsforeningen
som en paraplyorganisation, der varetager erhvervslivet i Farums
overordnede interesser:
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1989

’Foreningens formål er at varetage alle erhvervsdrivendes interesser i Farum i samarbejde med ’Farum Industriforening’, ’Centerforeningen Farum Bytorv’ og foreningen ’Farum Bedst i Længden’ og i
særdeleshed være bindeled til politikere og offentlige beslutningstagere’.
De første to kvindelige bestyrelsesmedlemmer vælges: Dorrit
Holst (Funch Radio) og Ingelise Toftegaard (Stofrullen).
Årets Torsk gives til AV-forhandler Lennart Funch for hans store arbejde for det lokale erhvervsliv – særligt udviklingen af Farum Hovedgade.

I anledning af foreningens 100 års jubilæum arrangeres i samarbejde med Farum kommune, Bytorvet og Farum Bedst i Længden
en ’Jubiuge’ med underholdning af Snapshot, Kirsten Siggaard og
Niels Hausgaard. Ugen slutter med et bal på Ellegården ’som for 100
år siden’, hvor 16 piger fra håndboldklubben serverer i ’dragter fra
dengang’. Der udgives og rundeles en særavis i 30.000 eksemplarer.
Udsmykning ’som i gamle dage’ sker med hjælp fra Gamle Farums
Venner. Budgettet er på 150.000 kr., hvoraf Farum Erhvervsforening
bidrager med halvdelen, Farum kommune og ’Farum Bedst i Længden’ bidrager med 30.000 kr. hver og Bytorvet med 15.000 kr.
Foreningen søger at påvirke omlægning af busrute (334), som påvirker handlen i Farum Hovedgade negativt.
GF på Furesøbad Terrasserne med uddeling af 2 legater à 1.000 kr.
Torben Lindemann træder tilbage efter 14 år som formand og 24 år
i bestyrelsen.
Kørelærer Erik Fuchs vælges som ny formand.
Torskegilde på Furesøbad Terrasserne. Pris 175 kr.
Disput vedrørende arbejdsdelingen mellem Erhvervsforeningen og
Farum Bedst i Længden omkring en række dispensationsansøgninger for udvidelse af butiksarealer for handlende i Farum Hovedgade.
Et bestyrelsesmedlem nedlægger sit mandat i protest.

1990

Uddrag fra foreningens love fra 1991, hvor paraplyformålet er udgået
igen, og formålet i store træk har været uændret frem til 2015 – også
efter fusionen med Værløse Erhvervsråd i 2007.
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Erik Fuchs truer med at træde tilbage som formand, hvis ikke samarbejdet mellem de mange interesseorganisationer for erhvervslivet i
kommunen kommer til at fungere.
GF afholdes med beslutning om en række vedtægtsændringer, hvor
kontingentet for alle medlemmer – uanset branche – sættes til
200 kr., og hvor B-medlemmer sættes til 25 medlemmer med et årligt kontingent på 1.000 kr. Akacietorvets 17 medlemmer står derfor fortsat alene, men nogle af de handlende er alligevel medlem af
Erhvervsforeningen som enkeltmedlemmer. Der vedtages endvidere et revideret formål:
’Foreningen har til formål at virke for Farums erhvervsliv og være
bindeled mellem de erhvervsdrivende og offentlige myndigheder
samt deltage i erhvervsfremmende aktiviteter, herunder kurser og
lign. Foreningen har yderligere til formål at være forhandlingsorganisation, som skal kunne udtale sig ved oprettelse af nye erhvervsvirksomheder, ved forskønnelser af byen og ved anlæg af veje, centre mv.’
Torben Lindemann udnævnes til Æresmedlem for sit store arbejde i
foreningen i de mange foregående år.
’Hafnia- Gate’: Etableringen af detailhandel på Rådhustorvet er
årets store sag i foreningen, og der er interne uenigheder og store
stridigheder i den nye paraplyorganisation mellem Farum Erhvervsforening og Farum Bedst i Længden – særligt mellem formændene
Erik Fuchs og Lennart Funch.
I alt 48 medlemmer – anført af Lennart Funch – indkalder til ekstraordinær GF med et mistillidsvotum til formanden grundet hans
positive udtalelser til pressen angående detailhandel på Rådhustorvet – på trods af massiv modstand blandt medlemmerne.
Efter opklarende skrivelse til alle medlemmer fra formanden med
flere informationer om sagens forløb indsamles et tilsvarende antal
underskrifter med tilbagekaldelse af mistillidsvotummet. Der afholdes dog alligevel ekstraordinær GF med valg af ny bestyrelse. Som
formand genvælges Erik Fuchs.
Foreningen tjener stadig penge på medlemmernes annoncering i
Moestrups vejviser.
Der er flere sager med ulovlig detailhandel, som foreningen søger
stoppet.
Ny erhvervsradio i Farum sponsoreres med 2.000 kr. mod god omtale af foreningen.
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Der indledes dialog med Ballerup Handelsskole om forskellige kursustilbud.
Der afholdes Torskegilde med 100 deltagere på Furesøbad Terrasserne med deltagelse af 19 af byrådets 21 medlemmer. Der gennemføres bl.a. et stort gavelotteri med præmier sponsoreret af
medlemmerne.

1992

GF Furesøbad Terrasserne. 157 stemmeberettigede medlemmer.
De to handelsforeninger Farum Bedst i Længden og Akacietorvsforeningen lægges sammen til ’Farum Hovedgade – Bedst i Længden’.
Foreningen støtter underskriftsindsamlingen mod nedlæggelse af
Farum Kaserne (ca. 1.200 arbejdspladser), og der samles 5.063 underskrifter. Kasernen bevares og foreslås anvendt til at huse Ingeniørtropperne.
Farum kommune etablerer et indkøbsregister, hvor alle erhvervsdrivende kan slå op og se, hvad der er af muligheder for at levere
til kommunens forskellige institutioner, og hvem der er kontaktperson på disse indkøb hvert sted. Samtidig etablerer kommunen et
erhvervsregister over alle kommunens virksomheder, så det er tilsvarende nemt for kommunens medarbejdere og borgere at slå op
og finde en lokal virksomhed inden for en given branche.
Der afholdes en succesfuld erhvervskonference i Paltholmcentret i
samarbejde med kommunen med 100 deltagere.
Hele byen samarbejder om festugen ’Festlige Farum i 150 år’: Der
arbejdes på udvidelse af flagalleen på Frederiksborgvej og etablering af såkaldte ’byporte’, der både tjener trafikmæssige formål og
kommunikationsmæssige formål, som er ’at fortælle alle besøgende, at de nu er kommet til ”Verdens navle”, nemlig Farum kommune’.
Foreningen støtter en kommunalt arrangeret bustur til Tyskland for
10 Farumborgere, borgmesteren og repræsentanter fra erhvervslivet for ’at hædre kommunen for placeringen blandt de 10 mest effektive kommuner i verden’.
Foreningen deltager i et nyt Stationsråd oprettet af DSB, kommunen og Turistforeningen med det formål at diskutere og komme med
forslag til løsninger, der vedrører Farum Station.
Erhvervsforeningen er aktiv i møder angående ISO 9000 certificering.
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Ved Torskegildet udnævnes Peter Brixtofte til ’Årets Torsk’, fordi antallet af arbejdspladser i kommunen er steget fra ca. 7.000 i 1985 til
8.200 i 1992 – en stigning på 17 %. Til sammenligning har der i hele
Frederiksborg amt været en stigning på 3 pct. i samme periode.
Borgmester Peter Brixtofte udnævnes sidst på året til Skatteminister, og Flemming Oppfelt bliver borgmester og deltager i flere af
foreningens bestyrelsesmøder.

GF Furesøbad Terrasserne. Medlemsstigning til 175 medlemmer –
en fremgang på 18 medlemmer siden året før.

1993

Foreningen går ind i kampen mod den stigende graffiti og hærværk i
Farum og udlover sammen med kommunen en dusør på 5.000 kr. for
oplysninger, der kan føre til opklaring af sagerne.
Peter Brixtofte er tilbage som borgmester, og da Erik Fuchs vælges
ind i byrådet for V sidst på året, beslutter bestyrelsen i samråd med
Fuchs, at han træder tilbage som formand til næste GF (1994) og
holder lav profil i politiske spørgsmål indtil da.

Årets Torsk gives i 1992 til
borgmester Peter Brixtofte, som
skaber en vækst i arbejdspladser i
kommunen på 17 pct. over 7 år.
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Til Torskegildet deltager rekordmange 137 personer til en billetpris
på 200 kr. Programmet står på kåring af Årets Elev og legatoverrækkelse, kåring af Årets Torsk, Byrådet på slap line (det er muligt
at stille byrådet alle de spørgsmål, man har lyst til) og Lotteri med
fine præmier sponsoreret af medlemmerne.
Årets Torsk bliver Ib Andersen, Centerchef for Farum Bytorv for opbygningen af Farum Bytorv.

1994

GF afholdes på Furesøbad Terrasserne med indlæg fra borgmester
og tidligere skatteminister Peter Brixtofte.
Shell-bestyrer Bent Mikkelsen vælges som formand.
Det nye Farum Erhvervsregister tæller allerede 1.100 virksomheder.

1996

GF: Kontingentet fastholdes på 200 kr. for A-medlemmer og 1.000
kr. for B-medlemmer. Medlemsberettigede er: ’Som medlemmer kan
optages enhver, der i Farum kommune driver selvstændig virksomhed eller lignende. Der kan optages foreninger, hvis særkende er, at
disses medlemmer driver selvstændig erhvervsvirksomhed i Farum’.
Tidl. formand Torben Lindemann har indsamlet materiale fra foreningens lange historie og indleverer det til Farums Arkiver og Museer (v. Henrik Zip Zane)

19972000

Årets Torsk er ikke altid nem at grave frem, da navnet altid holdes
tophemmeligt til det sidste, men følgende personer har modtaget
anerkendelsen omkring årtusindeskiftet.
1997 Gitte Rust
For sit store frivillige arbejde for fodboldklubben og foreningslivet
i kommunen.
u.å. Bent Jensen, Politiker
For sit engagement i lokal erhvervspolitik.
u.å. Ingelise Toftegaard, Stofrullen
For sit engagement i udvikling af handelslivet på Farum Hovedgade
– og den første kvinde, der modtager Årets Torsk,
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2000 Annie Gøde Andersen
For sit meget udadvendte og opsøgende bankarbejde i forhold til
det lokale erhvervsliv.

Avisejer Jens Henrik Linnemann (Farum Avis og Birkerød Avis) vælges som formand.

1998

AV-forhandler Lennart Funch vælges som formand.

2001

Årets torsk bliver Kenneth Soldal, Mitcom for etablering af og vækst
i højteknologiske arbejdspladser i kommunen.

Borgmester Peter Brixtofte må gå af i utide på grund af tiltale for
flere ulovligheder, herunder misbrug af kommunale midler. Lars Carpens (V) bliver ny borgmester, og Farum kommune bliver midlertidigt sat under administration af Indenrigsministeriet.

2002

Mentalt er hele Farum i årene efter 2002 ude i en gigantisk rutsjetur,
mens ’Farum-sagen’ og Peter Brixtoftes spektakulære dispositioner i hans borgmestertid udrulles for hele landet.

2003

Årets Torskegilde afholdes på Ellegården med musikalsk underholdning, indlæg fra Borgmester Lars Carpens, lotteri og lodtrækning
af sponsorerede præmier, kåring af Årets Elev og Årets Torsk samt
servering v. de lokale håndboldpiger. Dresscode er intet mindre end
’smoking’, og prisen er 325 kr.
Årets Torsk bliver Sparkøbmand Frank Rasmussen for hans arbejde
med at udvikle detailhandlen i Farum Hovedgade.

Farum-sagen udvikler sig, og gælden pr. Farum-borger ser ud til at
vokse for hver sag, der optrevles. Da den endelige regning gøres
op, står Farums ca. 18.000 indbyggere med en gigantisk gæld på
2-3 milliarder kroner (afhængigt af kilden). Det resulterer i en langt
større gæld pr. indbygger end i konkurstruede lande som Island og
Grækenland. Farum-sagen giver derfor ikke blot røde ører, men i de
følgende år også bøder fra Tilsynsrådet til 6 ud af 19 i byrådet samt
til flere ledende embedsmænd for svigt i embedsførelsen.

2004
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Regeringen offentliggør en gennemgribende strukturreform (’Kommunalreformen’), hvor 270 kommuner skal reduceres til 98 og have
en minimumsstørrelse på 20.000 indbyggere. ’Datingen’ mellem Københavns omegnskommuner under 20.000 indbyggere begynder,
herunder for Farum (18.327 indbyggere) og Værløse (18.836 indbyggere).
Erhvervsforeningen igangsætter et nyt initiativ med ’netværksmøder’ i samarbejde med kommunens Koordinationsudvalg. Til netværksmøderne indledes altid med et faglig indlæg om et aktuelt
emne, og derefter er der fri dialog mellem deltagerne.

2005

Foreningens samarbejde med kommunen og politikerne er ’normaliseret’ efter Brixtofte-tiden, dvs. foreningen igen kan sætte sit præg
på erhvervsrelaterede beslutninger gennem saglig dialog.
Der udarbejdes ny lokalplan for de tre erhvervsområder i Farum (Farum Hovedgade, Farum Bytorv og Farum erhvervsområde), og foreningen sætter sit fingeraftryk på flere byggesager dette år.
Farum og Værløse udpeges til at skulle ’tvangs-giftes’. Ingen kommuner vil frivilligt ’hoppe i kassen’ med Farums gæld på flere milliarder, men da både Farum og Værløse er for små til at forsætte alene,
gennemtvinger forligspartierne en sammenlægning. Ægteskabet er
fra starten dømt til at have det svært, og det kræver lange forhandlinger og særaftaler med Indenrigs- og Finansministeriet om differentieret kommuneskat og kompensationsbeløb i en årrække samt
en nedlagt flyvestation for at få ringen til at glide på plads.
Erhvervsforeningen tager den nye udfordring positivt op, og åbner
de populære netværksmøder op for erhvervsfolk fra Værløse, bl.a.
med oplæg fra ’standuperhvervskomiker’ Kurt Hagemann om ’Salg,
service og det rummelige arbejdsmarked’.
Torskegildet udvides også til at omfatte erhvervsfolk og politikere
fra Værløse, som følge af den påbegyndte sammenlægningsproces.
Årets Torsk bliver Jørgen Dreyer, Direktør i Farum kommune for
hans arbejde i kommunen med ansvar for at forbedre sundhed og
ældrepleje.
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Bestyrelsen fra Farum Erhvervsforening tager initiativ til at nedsætte en ’Tænketank’ bestående af erhvervsfolk (ikke politikere) fra
både Farum og Værløse, som skal forberede sammenlægningen fra
et erhvervsperspektiv. Arbejdet omfatter spørgeskemaundersøgelser hos de erhvervsdrivende i begge kommuner samt etablering af
et tværgående ’ideudvalg’ og resulterer i en enighed om kommende
samarbejdsflader mellem Farum Erhvervsforening, Farum Industriforening og Værløse Erhvervsråd.
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2006

Arbejdet afføder også invitation til en stor netværksdag for alle
erhvervsdrivende og politikere i Farum og Værløse med ordlyden
’Invitation til det store bryllup. Snart ringer klokkerne for Værløse
og Farum, når de to byer forenes og bliver til Furesø kommune.’ Arrangementet indledes med en guidet bustur med de to borgmestre
Jesper Bach og Lars Carpens som turledere med stop på Flyvestationen, Bryggeri Skovlyst, Farum Park og diverse virksomhedsbesøg
undervejs. Der afsluttes med middag på Furesø Marina med netværkssamtaler ved bordene (alle giver en elevatortale på 1 minut)
og underholdning af standup komiker Omar Mazouk om det passende tema ’Lykkelige ægteskaber’.

Farum og Værløse sammenlægges officielt pr. 1.1.2007 til Furesø
kommune med den tidligere Værløse-Borgmester Jesper Bach (V)
som ny borgmester for hele kommunen. Befolkningstallet i den ny
Furesø Kommune er ca. 37.600.
I kølvandet på drøftelser og netværksarrangementer i de foregående år beslutter de to foreninger Farum Erhvervsforening og Erhvervsrådet i Værløse også at fusionere pr. 1.1.2007 til Furesø Erhvervsforening med følgende formål:
’Foreningen har til formål at virke som et upolitisk bindeled mellem
Furesø kommunes erhvervsliv, industri og detailhandel og offentlige myndigheder, samt at deltage i erhvervsfremmende aktiviteter, herunder kurser og lign. Foreningens formål er tillige på medlemmernes vegne at være forhandlingsorganisation, der har ret til
at udtale sig i ethvert anliggende, der vedrører såvel erhvervsliv
som kommune, herunder oprettelse af nye erhvervsvirksomheder,
forskønnelse af byen, anlæg af veje, centre mv.’
’Som medlem kan optages enhver, der har relation til erhvervslivet i
Furesø Kommune og/eller driver erhvervsvirksomhed eller lignende
i Furesø Kommune. Der kan optages foreninger, hvis særkende er, at
disses medlemmer driver selvstændig erhvervsvirksomhed i Furesø Kommune. Sådanne foreninger kan indmeldes kollektivt. Furesø

2007
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Kommune kan optages som medlem. Tidligere erhvervsaktive kan
optages som passive medlemmer’.
AV-forhandler Lennart Funch vælges som første formand i den
sammenlagte forening.
Furesø Erhvervsforening har sammenlagt over 300 medlemmer, og
kontingentet fastsættes til 300 kr.
De årlige indtægter fra Eniro (som stammer fra Farum Erhvervsforenings salg af den gamle telefonbog til Mostrups forlag i 1982)
ophører pr. 2014, og den nye bestyrelse går i gang med at overveje
alternative indtægtskilder til foreningen.
Årets Torsk bliver Jan Olsen, Bryggeri Skovlyst for etablering af et
ambitiøst og succesfuldt restaurations- og bryggerikoncept.

2008

Foreningen bekoster indkøb af en ny borgmesterkæde, udformet af
smykkekunstneren Lisbeth Dauv, som overrækkes til Borgmester
Jesper Bach (V) den 17. december. Beslutningen tages dog først efter store interne uenigheder og kræver, som mange andre beslutninger og prioriteringer som sammenlagt kommune, stort diplomati og
en god portion millimeterretfærdighed for at samle tropperne fra
de to tidligere erhvervsorganisationer.
Finanskrisen sætter ind i efteråret 2008 og breder sig som ringe i
erhvervslivet og den offentlige forvaltning i de følgende år og præger retorikken og temaerne i foreningens arbejde.
Årets Torsk bliver Allan K. Pedersen, Klubejer FC Nordsjælland for
investering og opbygning af en professionel sportsklub FC Nordsjælland.

2009

Der arbejdes på at udvikle et bedre samarbejde med Industriforeningen, særligt i kraft af Industriforeningens nye formand, Solveig
Bisgaard, som også er medlem af bestyrelsen i Furesø Erhvervsforening.
Foreningen er involveret i udviklingen af iværksætterhuset C4 i Hillerød og overvejer udbyttet af medlemsskabet af erhverv.net.
’En hjemmeside’ er det store tema i løbet af året, og forskellige tilbud indhentes.
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Den kommende borgmester fra 1.1.2010, Ole Bondo Christensen (A)
er på besøg i bestyrelsen sidst på året og foreslår, at han deltager i
bestyrelsesmøderne for at vise interesse for foreningens arbejde og
styrke dialogen.
Årets Torsk bliver Steen Egede Hansen, Sportigan for etablering og
brobygning af erhvervsmuligheder i begge de ’gamle’ kommuner.

Bestyrelsen begynder året med et ’strategimøde’ med kortlægning
af foreningens stærke og svage sider, bestyrelsesmedlemmernes
individuelle motivation for at være med, deres kompetencer og bidrag til bestyrelsesarbejdet. Det besluttes at arbejde hen imod at
gøre foreningen til en paraplyorganisation for alle erhvervsinteresser i kommunen.
GF afholdes på Restaurant Skovlyst i Hareskoven med 73 deltagere
og rundvisning i bryggeriet. Foreningen tæller ca. 235 medlemmer.
Der er knas i samarbejdet mellem Erhvervsforeningen og Industriforeningen, og Lennart Funch beslutter at træde tilbage som formand.
Filialbestyrer i Handelsbanken Jørgen Torm vælges som formand.
Samarbejdsformen med kommunen er også til debat. Borgmesteren
vil gerne oprette et Erhvervsråd, men erfaringer fra Værløse i årene
op til sammenlægningen er ikke gode. Furesø kommunes 3 årige plan
for erhvervspolitikken 2011-14 fylder en del i bestyrelsens arbejde,
og der er fokus på at styrke erhvervslivets indtjeningsmuligheder,
blandt andet gennem bedre muligheder for at blive leverandør til
kommunen.
Der afholdes stort netværksmøde i forbindelse med WTA-turneringen i tennis, som finder sted i Farum Arena fra 2–8. august, hvor
trækplasteret er Caroline Wozniacki.
Foreningens første nyhedsbrev udsendes i september 2010 med
billeder af bestyrelsen, info om medlemmer og arrangementer.
Foreningen fejrer 120 års jubilæum i forbindelse med årets Torskegilde, der afholdes på The Waters at The Scandinavian (golfklubben).
Torskegildet byder på optræden af Flemming Jensen med foredrag
om det danske sprog og derefter politikerdebat og kåring af Årets
Torsk. Pris 395 kr.

2010
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Årets Torsk bliver Elisabeth Dalsgaard, Swingtime, Farum Dans for
opbygning af en international danseskole og opfindelsen af bl.a.
Ballroom Fitness.

2011

GF afholdes på Restaurant Skovlyst i Hareskoven med Borgmester
Ole Bondo Christensen som oplægsholder om den ny ’Furesøaftale’.
Stemningen er generelt, at ’der sker for lidt i foreningen’, og der indsamles derfor 5 forslag fra hver deltager til foreningens fremadrettede arbejde.
Kontingentet fastholdes på 300 kr.
Der vedtages på ekstraordinær GF i maj en vedtægtsændring i § 5,
hvor ’skriftligt’ udgår og erstattes med ’enten ved almindeligt brev
eller ved e-mail’.
Analysen af medlemmernes behov og ønsker for foreningens arbejde fremover viser:
1: Erhvervsforeningen skal stå stærkt i forhold til
kommunen, og netværk, samhandel og faglig udvikling
er meget vigtige/betydningsfulde.
2: Netværksmøder med kendte foredragsholdere skal
fastlægges.
3: Nyhedsbreve skal udsendes efter behov.
4: Ja til at erhvervsforeningen varetager
medlemmernes interesse over for kommunen.
5: Nye erhvervsdrivende skal have info om erhvervsforeningen, og
vi skal være mere synlige med flere aktiviteter.
Der arbejdes videre med fokus på ’netværksmøder’ blandt medlemmerne og arrangementer, hvor kendte profiler som ’Kasi-Jesper’, Lisbeth Knudsen, Stine Bosse, Steen Bocian, Asger Aamund og Vibeke
Hartkorn ønskes inviteret som oplægsholdere. Til det første møde
med Kasi-Jesper kommer 35-40 tilmeldinger.
Årets store debatemner er den nye Lokalplan for Farum Industriområde samt affaldsgebyrer og afledningsafgifter, som er steget med
50 pct. på få år.
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Kommunens nye erhvervskonsulent Flemming Ipsen inviteres til flere bestyrelsesmøder og fremlægger det lidt nedslående resultat af
en ny erhvervsanalyse, som netop er foretaget:
•

1.059 har modtaget skemaerne, og 384 = 36 pct. har svaret.

•

95 pct. af svarene er fra ejere af virksomheder, og de
resterende 5 pct. er ansatte.

•

Stort set alle brancher er repræsenteret.

•

Kun 12 virksomheder har benyttet sig af
iværksætterhjælp, så her er der meget at gøre.

•

41 virksomheder har været i kontakt med Væksthuset.

•

14 pct. af deltagerne er medlem af FUEF, og 5 pct.
er medlem af Industriforeningen.

•

260 er ikke medlem af noget netværk.

•

Kommunens hjemmeside bruges ikke af ret mange.
Den gennemgår i disse uger en kraftig opstramning.

•

Byggesagsbehandling: Kun 57 pct. er tilfredse med
behandlingen målt inden for de sidste 3 år.

•

Virksomhederne mangler hjælp til især salg og
markedsføring.

•

Ca. ⅓ af virksomhederne eksporterer, og mange
er meget interesserede i eksport – især til Sverige.

•

⅓ af alle virksomheder vil ikke anbefale andre
virksomheder at flytte til Furesø Kommune!

Torskegildet afholdes på Furesø Marina med Jan Gintbergs show ’En
komiker med holdninger’ og derefter dialog med lokalpolitikerne.
Pris 395 kr.
Årets Torsk bliver Frank E. Christensen, Rektor på Marie Kruses
Skole for ledelse og udvikling af en helt central og meget succesfuld
ungdomsuddannelse i kommunen igennem mange år.

GF afholdes på Restaurant Skovlyst i Hareskoven.
Der vedtages en kontingentstigning pr. 1.1.2013 til 400 kr.
Finanskrisen kradser efterhånden hårdt, og mødetemaerne har karakter af krisehåndtering, fx netværksmøde med oplæg af Steen
Bocian med teamet ’Vejen ud af krisen’ med ca. 45 deltagere.

2012
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Flemming Ipsen ønsker at deltage i flere bestyrelsesmøder. Der er
enighed om, at han deltager i relevante møder med ca. 1/2 times tid
til dialog om relevante punkter i relation til kommunen. Der arbejdes
med ideen om et nyt brand ”Made in Furesø” – en tanke om at lave en
udstilling med produkter fra Furesø.
Furesø kommune hopper 15 pladser op i Dansk Industris årlige erhvervsmåling fra en 67. plads til en samlet 52. plads.
Erhvervslivet indbydes til visionsdag for Flyvestationens fremtid,
hvor Staten som ny ejer skal til at lave en helhedsplan for området.
Foreningen deltager i WTA-tennis arrangement, hvor medlemmer
kan købe borde til kunder eller medarbejdere, men indsatsen resultater ikke i nye medlemmer som forventet.
Det diskuteres på 3. år, om der skal/kan ske en sammenlægning af
Furesø Erhvervsforening og Industriforeningen.
Der udvikles en hjemmeside og nyt logo til foreningen. Pris. ca.
25.000 kr.
Bestræbelserne på en sammenlægning af Erhvervsforeningen og Industriforeningen opgives efter Industriforeningens tilbagemelding
på frieriet:
’Erhvervsforeningen opfattes som ret social og Industriforeningen
som mere faglig. Ved social forstås arrangementer, som ikke har
Industriforeningens medlemmers interesse. Industriforeningen er
positiv over for et yderligere samarbejde – men ikke en sammenlægning’.
Bestyrelsen arbejder videre på at realisere ’et yderligere samarbejde' omkring høringssvar, arrangementer og dialog med politikere og
forvaltning.
Torskegildet afholdes på Furesø Marina med Mads Christensens
foredrag om ’Selviscenesættelse’ og derefter dialog med lokalpolitikerne. Pris 395 kr.
Årets Torsk bliver Kasper Hjulmand, Cheftræner for FC Nordsjælland for hans store engagement i opbygningen af FC Nordsjælland
og for at sætte kommunen på landkortet ved at vinde det danske
mesterskab og gøre det godt i Champions League.
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GF afholdes på Restaurant Skovlyst i Hareskoven, hvor der indledes
med networking og oplæg ved AP Pension med temaet 'Skat, pension og vækstpakken.'

61

2013

IT-direktør Mikael Boutrup vælges som formand.
Bestyrelsen beslutter en aktiv medlemshvervning blandt de ca.
3.500 aktive CVR-numre i kommunen i form af artikler om foreningens arbejde i Furesø Avis, kontakt til nye og tilflyttede virksomheder samt øget synlighed i kommunens velkomstpakke til nye virksomheder.
Foreningen deltager aktivt i udformningen af den nye Farum Erhvervspark.
Torskegildet afholdes på Kolle Kolle med Claus Roager Olsens foredrag om motivation ’Smiler folk, når du kommer… eller går?’ og dialog med lokalpolitikerne. Pris 395 kr.

Årets Torsk bliver Lisbeth Toft Christensen, Rokkedyssegård for
dyrkning og levering af kvalitetsprodukter til Furesøborgere, Tivoli,
diverse verdensfirmaer og kongehuset i to generationer.

GF afholdes på Kolle Kolle hvor der indledes med networking og oplæg ved Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets Preben Sandberg
Pettersson (A) om status på erhvervslivet i kommunen.
Den nye bestyrelse fokuserer på nye arbejdsmetoder og arrangementstyper og oprydning i diverse IT systemer og medlemsoversigter. Bestyrelsen stiller også med repræsentanter i en særlig
Erhvervs-taskforce, som kommunen etablerer med henblik på udformning af den kommende erhvervshandlingsplan fra 2015-18.
Der igangsættes en ny type ’netværksmøder’, som foregår den
2. onsdag i måneden fra 7.15-9.00 på skift hos medlemmerne, og det
er tilladt at tage en gæst med. Formatet er 2 x 10 min. med lokale
virksomhedspræsentationer og ellers 1 min. pr. deltager til præsentation eller efterlysning af et behov. Der afholdes 10 succesfulde
netværksmøder med 35-50 fremmødte hver gang.
Derudover arrangeres en netværkstur til Langelandsfestivalen i
sommerferien, rundtur på ’Filmstationen’ (den voksende film-iværksætterby i det tidligere Sydlejren på Flyvestationen) og foredrag
med Niels Villemoes under teamet ’Hvor går udviklingen hen, mens
vi sover’.

2014
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Furesø kommune iværksætter en storstilet PR kampagne på web og
tv for at markedsføre kommunen både som erhvervskommune og
bosætningskommune.
Arbejdspladserne vender tilbage til kommunen, nye virksomheder
flytter til, og Furesø tager et gigantisk hop op ad tilfredshedsstigen
til en samlet 14. plads i Dansk Industris årlige tilfredshedsmåling
blandt danske virksomheder – og nr. 1 i Nordsjælland. Sloganet i
kampagnen lyder derefter: ’Furesø er Nordsjællands mest erhvervsvenlige kommune. Mangler du et nyt domicil – så er Furesø stedet!’
Der er sket meget, siden Farum blev udråbt til soveby i 60’erne.
Torskegildet afholdes på Kolle Kolle med trafikradioværten Jette
Beckmanns foredrag om brug af humor ’Fra nødsporet til overhalingsbanen’ og dialog med lokalpolitikerne. Pris 395 kr.
Årets Torsk bliver Søren Ohlsen, Spejdernes Genbrug for en fremragende indsats og et varigt bidrag til frivilligt arbejde i Furesø kommune.

2015

GF afholdes på Restaurant Marina Furesøbad hvor der indledes med
musik af Furesø Garden i anledning af foreningens 125 års jubilæum. Garden modtager et legat på 10.000 kr. Derefter networking og
oplæg ved Bo Lysen fra Grant Thornton, Statsautoriseret Partnerselskab om ’Aktuel skat’.
Foreningens digitale PR aktiviteter opdateres og integreres i kommunens velkomstpakke.
Netværksmøderne forsætter med stor succes og et fremmøde på
30-50 medlemmer hver gang. Formatet varieres, så der ind imellem
er gruppearbejde og videndeling om aktuelle temaer.
Et nyt satsningsområde for kommunens erhvervspolitik er fødevarer og turisme i form af ’Smagen af Furesø’. Der afholdes en række
picnic-, cykel- og ’åben gård-arrangementer hen over sommeren,
som åbner for yderligere muligheder for foreningens fødevareproducenter.
Foreningen bidrager også med sponsorering af en brandbil til StoreFlyvedag.dk med fokus på svæveflyveropvisning og div. flyrelaterede aktiviteter for hele familien på Flyvestationen. Der er 3-4.000
fremmødte trods det noget blandede vejr.
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Kommunen offentliggør den ny erhvervshandlingsplan og beskæftigelsesplan for 2015-18, og bestyrelsen afgiver en række høringssvar
til lokalplaner, deltager i udvalgsarbejde og indgår en også på landsplan opsigtsvækkende hensigtserklæring med Byrådet: Kommunen
sænker dækningsafgiften med fra 7,5 til 6,5, hvis erhvervslivet bidrager væsentligt til at skaffe 400 flere arbejdspladser i løbet af 1 år –
særligt til arbejdsmarkedets svageste og til de nye flygtninge.
Befolkningstallet i Furesø Kommune rundede de 40.000 i 2015 og
forventes at stige til 43.000 frem til 2025.
125 års jubilæum skal i første omgang fejres med en tyrolerfest på
Restaurant Skovlyst. Grundet manglende tilmeldinger aflyses festen.
Jubilæet fejres i stedet i forbindelse med det årlige Torskegilde på
Kolle Kolle. Der er indslag om foreningens lange historie, som er blevet skrevet sammen og trykt til et 125 års jubilæumsskrift, der uddeles til alle deltagere og kommende medlemmer. Derefter oplæg
ved borgmester Ole Bondo Christensen om integration af flygtninge
på arbejdsmarkedet og åben dialog med lokalpolitikerne. Aftenen
afsluttes med kåring af Årets torsk 2015, og Niels Krøjgaard underholder med et show om ’Psykologisk manipulation’. Pris 395 kr.
Årets Torsk bliver Christian Aasted, Aasted Bakery and Chocolate
Solutions, for en stor og forbilledlig social indsats med integration
af unge og flygtninge på arbejdsmarkedet.
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Farum og Omegns Haandværkerforening beslutter at etablere Farum
Tekniske Skole fra oktober 1924 med de første 15 lærlinge.

FARUM TEKNISKE SKOLE 1922-1961 - ETABLERING OG DRIFT
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Farum Tekniske Skole
1922 - 1961
Etablering og drift

Farum og Omegns Haandværkerforening etablerer en skolefond og
driver i knap 40 år en teknisk skole med et særligt 3 mands skoleudvalg under bestyrelsen.

1922
-1961

Malermester P. Spange er idemand og drivkraft og formand for skolen i de første 7 år fra 1924-31. Drift af skolen fylder meget i foreningens arbejde fra 1924-1961, hvor den afvikles – årsag ukendt.

Haandværkerforeningen stifter en fond med det formål ’at etablere
og understøtte en lokal teknisk skole’.

1922

Malermester P. Spange er formand for fonden.
Fondens midler opbygges gennem overskud fra flere nye typer festlige arrangementer, bl.a. en årlig dilettantforestilling (sammen med
Foredragsforeningen og Skytteforeningen) og en fastelavnsfest
med tøndeslagning, fiskedam og auktion.
Første år er overskuddet 634 kr. og vokser frem til 1924 til 1.680 kr.,
som udgør startkapitalen til skolen.

Farum Tekniske Skole etableres med det første hold på 18 elever
(lærlinge). Tre af disse er fra Værløse.
Malermester P. Spange er formand for skolen.
Undervisningen foregår i de første år efter arbejdstid i tidsrummet
fra kl. 19-21 på 3 hverdagsaftener fra oktober til marts, og der deles
inventar og materiel med en aftenskole, som har de øvrige to aftener.
Farum Tekniske Skole er beliggende i Farum Ny Kommuneskoles lokaler (de gule bygninger ved det nuværende Farum Kulturhus). I de
første år skal der ikke betales for lys, varme og rengøring.

1924

De første skitser til en undervisningsplan for elever på Farum Tekniske Skole i 1924-25.

Skolen finansieres af deltagerbetaling på 20 kr. pr. år pr. lærling/
elev samt en årlig støtte fra Haandværkerforeningen på ca. 200 kr.,
tilskud fra Sognerådet på 300 kr., og Staten giver årligt tilskud på
ca. 500 kr.
Etableringsudgifterne beløber sig til 1.680 kr.
Det første skema har følgende fag:
•

Mandag 19-21: Aftenskolefag (dansk, regning),
bogføring og div. foredrag

•

Tirsdag 19-21: Frihåndstegning og fagtegning

•

Onsdag 19-21: Aftenskolefag (dansk, regning) og bogføring

•

Torsdag og fredag 19-21: Geometri, fagtegning og
perspektivtegning

Undervisningen mandag og onsdag blev varetaget af kommuneskolens lærere. Undervisningen tirsdag og torsdag blev varetaget af to
nyansatte faglærere på Teknisk Skole under ledelse af P. Niesbet.
Der indføres senere fag som ’projektanlægning’.
Der føres karakter- og præmielister over særligt dygtige elever.

6

Etableringsbudgettet for Farum Tekniske Skole i 1924 på 1.680,88 kr.

To år efter etableringen er driften:
•

Indtægter: 2.407 kr. (= div. tilskud og 480 kr. i deltagerbetaling
v. 24 elever)

•

Udgifter: 1.438 kr. (heraf 955 kr. i lærerlønninger)

•

Der undervises i 3.232 elevtimer og 147 skoletimer inden for
dette budget.

Farum Tekniske Skole behøver flere lokaler. Der laves en aftale med
Sogneraadet om, at de låner 4.000 kr. rentefrit af foreningens fond
til at udbygge Farum Ny Kommuneskole. Derudover lånes 7.000 kr.
af foreningen til en rente på 1,5 pct.
Aftalen er, at Sogneraadet udvider skolebygningen, som Farum Tekniske Skole så kan være i om aftenen i 5 år. Lejemålet er uopsigeligt
i den periode.
Malermester P. Spange træder tilbage som formand for Skoleudvalget.
Ny formand for skolen fra 1931-34 bliver tømrermester H. Hansen
og derefter bankdirektør Steen frem til 1938.

1926

1931
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Hr. Lærer Kaj Jakobsen ansættes som skolens første forstander og
opretter i de følgende år flere handelsfag.

1933

I skolens 9. år er der 37 mandlige og 6 kvindelige elever, i alt 43 elever.
Overskuddet på driften er 706 kr., og formuen er 6.200 kr.
Der er kritik af kvaliteten af svendeprøverne til den årlige GF i
Haandværkerforeningen.

1934

Året efter er elevtallet steget til 47 mandlige og 9 kvindelige elever,
i alt 56 elever.
Skolen får nye vedtægter, og der forsøges oprettelse af et kursus
for ’Landbrugere, Haandgerning og Gymnastik’. Flere i Haandværkerforeningen mener, at det er for mange fag og for bredt et kursusudbud, der vil gå ud over skolens egentlige opgave.
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Landbrugskurset bliver dog ikke oprettet, da kun 6 melder sig til.

Elevtallet stiger til 81 elever hen over vinteren.

1935

Arkitekt Johansen ansættes som forstander.

Ifølge opgørelse fra sæsonen 1936-37 har skolen 7 lærere ansat til
undervisning af automekanikere, blikkenslagere, elektrikere, malere, smede, murere, snedkere, keramikere, gørtlere og handelsskoleelever. Det samlede elevtimetal på et år opgøres til 10.820 timer
med 7 pct. forsømmelser (fravær), som ’i nogen grad skyldes det
dårlige vejr’.

1937

Skolens formue er steget til 8.308 kr.
Der indføres en ny national Lærlingelov, hvor undervisningstiden
skal begynde kl. 17.30 og slutte senest kl. 20 og højest tre aftener
om ugen. Skolen skal udlevere undervisningsmidler og rekvisitter,

Tegning af Farum Skole anno 1928, som fra 1924-1951
også husede Farum Tekniske Skole i aftentimerne.
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som betales af mestrene med 10 kr. ved indmeldelse og derefter 8
kr. om året pr. lærling.
Disse tiltag skal skabe en betydelig forbedring af den faglige kvalitet, som ellers har været kritiseret af medlemmerne. Alligevel protesterer mange af foreningens medlemmer, da de mener, at loven
vil være hæmmende på skolens elevoptag. Mange medlemmer kan
heller ikke undvære deres elever/lærlinge sidst på dagen – særlig
ikke de handlende.

1938

Elevtallet er faldet til 67 elever.
Arkitekt Hans Lauritsen ansættes som forstander.
Der averteres i lokalavisen efter elever til et ’Aftenkursus for landbrugsmedhjælpere’ to aftener om ugen efter kl. 18 under mottoet
’Kundskab er magt’.
Eleverne fordeler sig på dette tidspunkt på fagområderne:

Eksempel på tegneøvelse for tømrerlærlinge fra
den 2’nden Bygmesterbog fra 1934.
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1 Mekaniker, 6 Elektrikere, 3 Malere, 7 Smede og Maskinarbejdere,
4 Murere, 5 Snedkere, 9 Tømrere, 9 Gørtlere, 10 Handelslærlinge
(heraf 3 kvindelige) og 3 Aftenskoleelever (heraf 2 kvindelige), i alt
57 elever.

Fra 1940 bliver der tilføjet en egentlig formålsparagraf for Farum
og Omegns Tekniske Skole som en ' Handelsskole' med fag som Handelslære, Salgslære og Produktionslære, og der optages 10 handelsskoleelever, heraf 4 kvinder. Dog er elevtallet faldende i denne
periode pga. krigen, og skolen giver i flere år underskud.

1940

Kuriosum: I starten af 2. Verdenskrig bliver der af Teknologisk Institut
og Dyrenes Beskyttelse udformet en vejledning til håndværkere og erhvervsdrivende i, hvordan man korrekt og sikrest spænder en hest foran
sin varevogn – både af hensyn til hesten og en selv! Denne vejledning
indgår i skolens curriculum under krigen (se næste side).

Faglokale i Farum Tekniske skole. Skolen havde lokaler
fra 1951-62 på Nordtoft, Farum Hovedgade 54. Foto: Furesø Museer

Grundet brændstofmangel og kørselsforbud udvikler Teknologisk
Institut og Dyrenes Beskyttelse i 1940 en vejledning i, hvordan man
bedst og sikrest spænder en hest foran sin varevogn.

7

Program for Farum Tekniske Skole 1942-43 med Haandværkerafdeling, Gartnerafdeling, Handelsafdeling og Aftenskole med
mulighed for oprettelse af en Landbrugsafdeling.

Lønudgifter for de 8 lærere på Farum Tekniske Skole i undervisningssæsonen 194041. Timelønnen varierer fra 2,35 kr. til 3,35 kr. afhængig af anciennitet og fag, dvs. at
de højst lønnede lærere tjener ca. 43 pct. mere end de lavest lønnede.

1946

I efterkrigstidens mangel på byggematerialer opstår en lokalekrise,
og Sogneraadet må komme til undsætning, for at skolen kan forsætte. Farum Tekniske Skole får lov til at fortsætte undervisningen på
Farum Ny Kommuneskole om aftenen, indtil materialer til en ny bygning kan skaffes.

1947

Fra 1947 modtages tilskud på i alt 500 kr. fra omkringliggende byer
til drift af Teknisk Skole (Værløse, Lynge-Uggerløse og Ganløse).

1949

I 1949 går der 63 elever på Farum og Omegns Tekniske Skole.
Kommunalt tilskud er 500 kr. + 60 kr. pr. elev /år.
Der afholdes 25 års jubilæum for skolen på Farum Kro. Mange lokale
VIP’er og udefrakommende fra andre tekniske skoler og Teknologisk
Institut deltager i fejringen.

Driftsregnskab for
Farum Tekniske Skole
1950/51. Som det
fremgår, udgør skolepenge fra eleverne
(dvs. deres arbejdsgivere) ca. 30 pct. af
indtægterne, mens
de øvrige indtægter
udgøres af statstilskud og tilskud fra
de omkringliggende
kommuner og håndværkerforeninger.

Der lanceres et ’propagandaprojekt’, hvor interesserede kan tegne
aktier i Teknisk Skoles Byggefond. Det foreslås af byggeudvalget,
at landbygningen Nordtoft på Farum Hovedgade istandsættes med
faglokaler og bibliotek af foreningens medlemmer (tømrer, snedker,
maler, murer, blikkenslager og elektriker).

1950

Farum Tekniske Skole flytter til Nordtoft og bliver der, indtil skolen
afvikles i 1961.

1951

Elevtallet stiger igen efter de hårde krigsår med lokaleproblemer og
materialemangel.

1955

Teknisk skole har dette år 48 elever og Handelsskolen 24 elever, i
alt 72 elever.

7

76

1958

FURESØ ERHVERVSFORENINGS HISTORIE GENNEM 125 ÅR

Blikkenslagermester Peter Madsen bliver formand.
Skolen har økonomiske problemer, og der arbejdes på at udleje nogle af lokalerne til private børnehaver mv., men skolens fremtid forekommer usikker.

1959

Kontingentet fastsættes til 15 kr.
Skolepengene forhøjes fra 125 kr. til 150 kr./ år/ lærling eller elev.

1960

Der er rumlen i krogene i Farum Håndværker og Handelsforening –
et flertal ønsker hele skolen afviklet ved det kommende års GF.
Det besluttes at nedlægge Farum Tekniske Skole ved udgangen af
skoleåret 60/61.

1961

Det sidste regnskab fremlægges, og restformuen på 277 kr. overgår
til foreningen.
Aktiviteter vedrørende Farum Tekniske Skole udgår af handelsforeningens referater og protokoller og må formodes at være afviklet/
overdraget til andre.

7

Uddrag af ’Timeplan for Haandværkerhold og Gartnere samt
Aftenskole’, december 1940.

Farum Skole anno 2015, som fra 1924-1951 også husede
Farum Tekniske Skole i aftentimerne.

Jernbanehotellet i Farum. Foto: Furesø Museer

Regning fra 1940
på 4,30 kr. for én
overnatning med
morgenmad på
Williams Hotel
for forstanderen
for Farum Tekniske
Skole, arkitekt Hans
Lauritsen.
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Foreningen i tal og fakta

Foreningens skiftende formål
at samle Egnens Haandværkere til gjensidig at understøtte hinanden ved fremtidig at arbejde henimod en Hjælpe- og Understøttelseskasse’.

1890

at samle Egnens Haandværkere til gjensidig at understøtte hinanden ved at yde sine Medlemmer fremtidig Syge- og Begravelseshjælp, samt i øvrigt virke hen til at samle Haandværkere til fælles
Støtte, ligesom den også ved Møder, selskabelige Sammenkomster
og Udflugter vil søge at fremme et godt Forhold mellem Byens og
Egnens Haandværkere’.

1898

at samle Egnens Haandværkere til gensidigt at understøtte hinanden i fælles Interesser, ligesom også ved Møder, selskabelige
Sammenkomster og Udflugter at søge at fremme et godt Forhold
mellem Foreningens Medlemmer, samt ved Opretholdelse af den
tekniske Skole’.’

1940

at samle egnens håndværkere, handlende og industridrivende til
gensidigt at understøtte hinanden i fælles interesser, ligesom også
ved møder, selskabelige sammenkomster og udflugter at søge at
fremme et godt forhold mellem foreningens medlemmer, samt at
opretholde den tekniske skole og handelsskolen’.

1954

at samle egnens håndværkere, handlende og industridrivende til
gensidigt at understøtte hinanden i fælles interesser, ligesom også
ved møder, selskabelige sammenkomster og udflugter at søge at
fremme et godt forhold mellem foreningens medlemmer’.

1964

Foreningens formål er at varetage alle erhvervsdrivendes interesser i Farum i samarbejde med ’Farum Industriforening’, ’Centerforeningen Farum Bytorv’ og foreningen ’Farum Bedst i Længden’ og i
særdeleshed være bindeled til politikere og offentlige beslutningstagere’.

1989
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1991

Foreningen har til formål at virke for Farums erhvervsliv og være
bindeled mellem de erhvervsdrivende og offentlige myndigheder
samt deltage i erhvervsfremmende aktiviteter, herunder kurser og
lign. Foreningen har yderligere til formål at være forhandlingsorganisation, som skal kunne udtale sig ved oprettelse af nye erhvervsvirksomheder, ved forskønnelser af byen og ved anlæg af veje, centre mv.’

2007

Foreningen har til formål at virke som et upolitisk bindeled mellem Furesø Kommunes erhvervsliv, industri og detailhandel og
offentlige myndigheder, samt at deltage i erhvervsfremmende
aktiviteter, herunder kurser o.l. Foreningens formål er tillige på
medlemmernes vegne at være forhandlingsorganisation, der har
ret til at udtale sig i ethvert anliggende, der vedrører såvel erhvervsliv som kommune, herunder oprettelse af nye erhvervsvirksomheder, forskønnelse af byen, anlæg af veje, centre m.v.’

Jernbanehotellet i Farum med møllen i baggrunden. Foto: Furesø Museer
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Jubilæer
Stiftelsesfest på 25 årsdagen (18. januar)

1915

Festmiddag og bal koster 2,50 kr. og består af ’Fiskerand, Gaasesteg, Dessert, Øl og Snaps’. Der hæves 70 kr. af kassen til afholdelse
af festen (ud over deltagerbetalingen) til dækning af ’2 musikere,
festsang, dekoration, guirlander, grønt, og festbånd til deltagerne’.
Der afholdes 40 års jubilæum med 69 deltagere, heraf 39 ordinære
medlemmer. Festmenuen koster 3,50 kr.

1930

Foreningen afholder to store jubilæer inden for et par måneder:

1949

25 års jubilæum for Tekniske skole i oktober, og tre måneder efter
i starten af 1950:
60 års jubilæumsfest for foreningens medlemmer og familie den
18. januar 1950. Tilskud fra kassen er 500 kr. og deltagerbetaling 3
kr. pr. person.

1950

Der afholdes 75 års jubilæum med 150 deltagere inklusive gæster
fra nær og fjern. Halvdelen af formuen anvendes til festen.

1965

90 år jubilæum afholdes den 29. november på Williams Hotel med
optræden af Kai Løvring og Natsværmerne (Johnny Reimars band)
og løftet om ’Den største jubilæumsfest i Farum Erhvervsforenings
90-årige historie. Kuvertpris 250 kr. (Foreningen betaler resten)’.
Der var 70 deltagere.

1980

Foreningen samarbejder med kommunen, Bytorvet og Farum Bedst
i Længden om en ’Jubiuge’ med underholdning af Snapshot, Kirsten
Siggaard og Niels Hausgaard i anledning af foreningens 100 års jubilæum med afslutningsbal på Ellegården ’som for 100 år siden’. 16
piger fra håndboldklubben serverer i ’dragter fra dengang’. Der udgives og runddeles en særavis i 30.000 eksemplarer. Udsmykning ’som
i gamle dage’ sker med hjælp fra Gamle Farums Venner.

1990

Der holdes 125 års jubilæum den 3. november i forbindelse med
det årlige Torskegilde på Kolle Kolle. Foreningens lange historie er
blevet skrevet sammen og trykt til et 125 års jubilæumsskrift, der
uddeles til alle deltagere og kommende medlemmer. Derefter oplæg
ved borgmester Ole Bondo Christensen om integration af flygtninge
på arbejdsmarkedet og åben dialog med lokalpolitikerne. Aftenen
afsluttes med kåring af Årets torsk 2015, og Niels Krøjgaard underholder med et show om ’Psykologisk manipulation’. Pris 395 kr.

2015
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Formænd
1890

Tømrermester Hans Olsen (7 år)

1897

Malermester Carl Winckler (3 år)

1900

Gartner H.C. Jensen (15 år)

1915

Skræddermester A. W. Karlsen (5 år)

1920

Sadelmagermester Christian Bentsen (2 år)

1922

Malermester P. Spange (8 år)

1930

Sadelmagermester Christian Bentsen (6 år)

1936

Malermester P. Spange (1 år)

1937

Konditor C. G. Johansen (3 år)

1940-45 skiftende formænd – uvist hvem
1946

Sadelmagermester Christian Bentsen (4 år)

1950

Frisørmester Carl Jørgensen (2 år)

1952

Murermester Olav Vang Larsen (11 år)

1963

Viktualiehandler A.B. Wybrandt (1 år)

1964

Blikkenslager Peter Madsen (2 år)

1966

Købmand Jørgen Henriksen (9 år)

1975

Matas forretningsfører, Henrik Frederiksen (1 år)

1976

Herreekviperingshandler Torben Lindemann
(14 år, 24 år i bestyrelsen)

1990

Kørelærer Erik Fuchs (4 år)

1994

Shell-bestyrer Bent Mikkelsen (4 år)

1998

Avisejer Jens Henrik Linnemann (3 år)

2001

AV-forhandler Lennart Funch (9 år)

2010

Bankbestyrer (Handelsbanken) Jørgen Torm (3 år)

2013

IT-direktør Mikael Boutrup

8

Købmandsbutik og apotek i Farum, 1901. Foto: Furesø Museer

Foto: Farum arkiver

Æresmedlemmer
1952
Sadelmagermester
Christian Bentsen
1965
Svend Wethje

Christian Bentsen

Svend Wethje

Peter Madsen

Torben Lindemann

1988
Blikkenslager
Peter Madsen
1991
Herreekviperingshandler
Torben Lindemann
2012
AV–forhandler
Lennart Funch

Lennart Funch
Foto: Furesø Avis
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Torskegildet

1926

Første ’Torskegilde’ omtales i protokollerne og afholdes hvert efterår i november, når det er sæson for torsk (og har ikke det fjerneste
med SKAT at gøre – vi kom først!). Festen er for alle medlemmer med
gæster, lokale erhvervsinteresserede og politikere. Menuen står
selvfølgelig på torsk i forskellige varianter.

1977

Torskegildet åbnes for første gang op for pressen, der inviteres, så
de har mulighed for at referere fra taler og begivenheder med henblik på markedsføring af foreningen udadtil.

1981

Hele byrådet, pressen, Industriforeningen, Bytorvets handlende,
tidligere medlemmer af Borger- og Grundejerforeningen samt venner og bekendte inviteres til Torskegilde. Pris 85 kr.

1983

Foreningen slår sig sammen med Bytorvets handelsdrivende og inviterer hele byrådet med til Torskegilde. Billetpris 100 kr. for ’torsk og
ostesnit’. 57 deltager, heraf 7 fra byrådet.

1984

Torskegildet er flyttet til Furesøbad Terrasserne. 71 deltager i festlighederne.

1987

Torskegildet afholdes i samarbejde med Centerforeningen Farum
Bytorv. Pris 150 kr.

1988

Første Torskegilde med udnævnelse af ’Årets Torsk’.

1991

Torskegildet afholdes på Furesøbad Terrasserne med 100 deltagere, heraf 19 af byrådets 21 medlemmer. Der gennemføres et stort
gavelotteri med præmier sponsoreret af medlemmerne. Pris 175 kr.

1992

Ved Torskegildet udnævnes borgmester Peter Brixtofte til Årets
Torsk.

1993

Torskegildet tæller rekordmange deltagere: 137 personer til en billetpris på 200 kr. Programmet står på kåring af Årets Elev samt legatoverrækkelse, kåring af Årets Torsk, Byrådet på slap line (det er
muligt at stille byrådet alle de spørgsmål, man har lyst til) og lotteri
med fine præmier sponsoreret af medlemmerne.
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Torskegildet afholdes på Ellegården med musikalsk underholdning,
indlæg fra borgmester Lars Carpens, lotteri og lodtrækning af sponsorerede præmier, kåring af Årets Elev og Årets Torsk samt servering v. de lokale håndboldpiger. Pris 325 kr.

2003

Torskegildet udvides til også at omfatte erhvervsfolk og politikere
fra Værløse, som følge af den påbegyndte sammenlægningsproces.

2005

Torskegildet afholdes på The Waters at The Scandinavian (ny golfklub) med optræden af Flemming Jensen med foredrag om det danske sprog og derefter politikerdebat og kåring af Årets Torsk.

2010

Torskegildet afholdes på Furesø Marina med Jan Gintbergs show ’En
komiker med holdninger’ og derefter dialog med lokalpolitikerne og
kåring af Årets Torsk. Pris 395 kr.

2011

Torskegildet afholdes på Furesø Marina med Mads Christensens
foredrag om ’Selviscenesættelse’ og derefter dialog med lokalpolitikerne og kåring af Årets Torsk. Pris 395 kr.

2012

Torskegildet afholdes på Kolle Kolle med Claus Roager Olsens foredrag om motivation ’Smiler folk, når du kommer… eller går?’ og derefter dialog med lokalpolitikerne og kåring af Årets Torsk. Pris 395
kr.

2013

Torskegildet afholdes på Kolle Kolle med trafikradioværten Jette
Beckmanns foredrag om brug af humor ’Fra nødsporet til overhalingsbanen’ og derefter dialog med lokalpolitikerne og kåring af
Årets Torsk. Pris 395 kr.

2014

Torskegildet slås sammen med foreningens 125 års jubilæum og afholdes på Kolle Kolle. Der er indslag om foreningens lange historie,
som er blevet skrevet sammen og trykt til et jubilæumsskrift, der
uddeles til alle deltagere. Derefter oplæg ved Borgmester Ole Bondo Christensen om integration af flygtninge på arbejdsmarkedet og
efterfølgende dialog med lokalpolitikerne. Aftenen afsluttes med
kåring af Årets Torsk, og Niels Krøjgaard underholder med et show
om ’Psykologisk manipulation’. Pris 395 kr.

2015
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Årets Torsk
Årets Torsk er en positiv anerkendelse, som er blevet uddelt siden slutningen af 1980’erne efter ide af Blikkenslager Jens Madsen, søn af den tidligere formand og æresmedlem, Blikkenslagermester Peter Madsen. Det er
den til enhver tid siddende bestyrelse, der suverænt udpeger Årets Torsk
og med titlen følger et certifikat og en fiskestang.
Kriteriet for tildeling: ’Årets Torsk tildeles en person,
der i årets løb har gjort noget særligt for erhvervslivet eller
Farum Kommune’. (Fra 2007: ’Furesø Kommune’).

1988

Formentlig første år med uddeling af Årets Torsk
– modtager ukendt.

1989

Lennart Funch, Lennart Funch, AV-forhandler
For sit årelange engagement i det lokale erhvervslivs interesser
– særligt i Farum Hovedgade.

1992

Peter Brixtofte, Borgmester, Farum
For vækst i arbejdspladser i kommunen på 17 pct. fra ca. 7.000
i 1985 til 8.200 i 1992.

1993

Ib Andersen, Centerchef Farum Bytorv
For opbygningen af Farum Bytorv.

u.å.

Bent Jensen, Politiker
For sit engagement i lokal erhvervspolitik.

u.å.

Ingelise Toftegaard, Stofrullen
For sit engagement i udvikling af handelslivet på Farum
Hovedgade – og den første kvinde, der modtager Årets Torsk,

1997

Gitte Rust
For sit store frivillige arbejde for fodboldklubben og
foreningslivet i kommunen.

2000

Annie Gøde Andersen, Nordea
For sit meget udadvendte og opsøgende bankarbejde i forhold
til det lokale erhvervsliv.

2001

Kenneth Soldal, Mitcom
For etablering af og vækst i højteknologiske arbejdspladser i
kommunen.
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2003

Frank Rasmussen, Spar købmanden
For sit arbejde med at skabe et blomstrende handelsliv i Farum
Hovedgade.

2005

Jørgen Dreyer, Direktør i Farum kommune
For sit arbejde med ansvar for at forbedre sundhed og
ældrepleje i kommunen.

2007

Jan Olsen, Bryggeri Skovlyst
For etablering af et ambitiøst og succesfuldt restaurations- og
bryggerikoncept.

2008

Allan K. Pedersen, Klubejer FC Nordsjælland
For investering og opbygning af en professionel
sportsklub FC Nordsjælland.

2009

Steen Egede Hansen, Sportigan (Farum og Værløse)
For etablering og brobygning af erhvervsmuligheder i begge de
’gamle’ kommuner.

2010

Elisabeth Dalsgaard, Swingtime, Farum Dans
For opbygning af en international danseskole og opfindelsen
af bl.a. Ballroom Fitness.

2011

Frank E. Christensen, Rektor på Marie Kruses Skole
For ledelse og udvikling af en helt central og meget succesfuld
ungdomsuddannelse i kommunen igennem mange år.

2012

Kasper Hjulmand, Cheftræner for FC Nordsjælland
For stort engagement i opbygning af FC Nordsjælland
og for at sætte kommunen på landkortet ved at vinde det
danske mesterskab og gøre det godt i Champions League.

2013

Lisbeth Toft Christensen, Rokkedyssegård
For dyrkning og levering af kvalitetsprodukter til
Furesøborgere, Tivoli, diverse verdensfirmaer og Kongehuset i
to generationer.

2014

Søren Ohlsen, Spejdernes genbrug
For en fremragende indsats og et varigt bidrag til frivilligt
arbejde i Furesø kommune.

2015

Christian Aasted, Aasted Bakery and Chocolate Solutions
For en stor social indsats med integration af unge og flygtninge
på arbejdsmarkedet.

87

88

FURESØ ERHVERVSFORENINGS HISTORIE GENNEM 125 ÅR

Kontingent
1890

2 kr.

(+ indmeldelse 1 kr.)

1900

4 kr.

(+ indmeldelse 2 kr.) til sygekasse og
begravelseshjælp. Afskaffes i 1916

1940

5 kr.

(+ indmeldelse 2 kr.)

1959

15 kr.
5 kr.

(aktive medlemmer)
(passive medlemmer)

1967

25 kr.

(håndværkere) og 125 kr. (handelsdrivende)

1976

1.000 kr.
200 kr.
50 kr.

(Detailhandel, pengeinstitutter o.l.)
(Håndværkere, industridrivende og liberale erhverv)
(Tidligere aktive medlemmer i gruppe 1 og 2)

1985

500 kr.
200 kr.

(Handelsdrivende)
(Håndværkere)

1991

200 kr.
1.000 kr.

(A-medlemmer)
(B-medlemmer)

1996

200 kr.
2.000 kr.

(A-medlemmer)
(B-medlemmer: andre erhvervsforeninger med
mindst 25 medlemmer)

2007

300 kr.

(A-medlemmer)

2013

400 kr.

(A-medlemmer)

Medlemstal

1983

120

1898

23

1984

130

1939

39

1992

157

1932

45

1993

175

1934

50

1946

61

1955

67

2007

300+

1963

93

2010

235

1975

95

2013

268

1976

115

2015

270

Sammenlægning med
’Erhvervsrådet i Værløse’
pr. 1.1. 2007

Dette tilbageblik over Furesø
Erhvervsforenings historie tilbage til
1890 er udarbejdet i forbindelse med
foreningens 125 års jubilæum i 2015
og er tiltænkt alle medlemmer og
kommende medlemmer af foreningen,
Furesøs lokalpolitikere og andre interesserede i Furesøs lokalhistorie.

Det gælder de første 23 håndværksmestre, der i 1890 etablerer foreningen omkring en sygekasse og en række
højskoleforedrag til glæde for både
krop og ånd.
Det gælder de ildsjæle i foreningen,
der i 1924 etablerer Farum Tekniske

Det gælder de teknologisk forudseende medlemmer, der har blik for værdien
af en lokaltelefonbog, som foreningen
udgiver fra 1948 og sælger igen i 1982
med stor økonomisk gevinst.
Og det gælder opfindelsen af prisen
’Årets Torsk’, der hvert år tildeles en
person, der har gjort noget særligt for
erhvervslivet eller kommunen.
Disse historier - og mange flere - gør
det til noget helt særligt at være medlem af Furesø Erhvervsforening – et
fællesskab af iværksættere, ildsjæle,
erhvervsfolk og handelsdrivende, der
igennem fire generationer har udvist
stort engagement i at drive virksomhed og stort socialt engagement i det
lokalmiljø, de er en del af.

Furesø Erhvervsforenings historie gennem 125 år

Beretningen er en fascinerede rejse
tilbage i dansk erhvervshistorie, hvor
nutidens udfordringer med at imødegå
finanskrise, teknologiudvikling, øget
konkurrence og det offentlige samarbejde genkendes i hver eneste årti:

Skole for at højne fagligheden hos
lokale lærlinge og driver den i næsten
40 år.

