
Formandens beretning

Årsmødet 2008
- Fandt sted på Palsggaard og blev en fin eftermiddag, hvor vi ud over genårsmødet fik et

spændende ved historikeren Peter Sørensen foredrag om godsejer Schou og fabrikkens
udvikling og siden  i strålende vejr gik rundt i området sammen med fhv. kontorchef Knud
Søndergaard og kiggede på de mange smukke bygninger, nye som gamle omkring
herregården Palsgaard.

Konstituering
- Bestyrelsen konstituerede sig på mødet den 9.juni 08 med Lars Bjørneboe som formand,

Erik Toftgaard som næstformand, Benny Andersen som kasserer og Søren K.Jakobsen som
sekretær. Redaktionsudvalget omkring årbogen kom til at omfatte Leif Baun, Lars Ebbehøj,
John Juhler Hansen, Peter Bjørn Larsen og Erik Voss

Aktiviteter i årets løb
- Sommerudflugten 30.8.2008 

o Udflugten gik i 2008 til Jelling i anledning af de nye spændende fund af spor efter
den store skibssætning og et imponerende hegn omkring graven. Der var ca. 50
deltagere. Steen W. Andersen holdt foredrag og viste rundt sammen med  Leif Baun
i et pragtfuldt sommervejr. Et nyt stort projekt om Jelling er i gang og det bliver ikke
sidste gang vi kommer til Jelling!

- Reception for årbog 2008 
o Den 29.10.08 var der reception for presse og bidragydere på Vejle Kunstmuseum i

anledning af årbog 2008 udgivelse. Som noget nyt var også medlemmerne inviteret.
Der var ca. 30 deltagere. Leif Baun fra redaktionsudvalget stod for introduktionen,
mens Anna Wouk fra Horsens Musewum og Arne Rosenkvist fortalte om deres
bidrag. Vi synes at dette møde har udviklet sig til et godt arrangement. Vi vil gerne
sige tak til Kunstmuseet for at give os husly!

- Medlemsmøder
o I samarbejde med Giveegnens museum 18. November 2008 Kurt E. Larsen, lektor i

Kirkehistorie i Århus fortalte på Giveegnen Museum for 65 deltagere om vækkelser
og kirkelige retninger efter 1849 og deres lokale indgang på Give/Vejle –egnen

o I samarbejde med Egnshistorisk forening for Gedved fortalte Sune Fredslund, Jørgen
Markvad og Thøger Jeppesen den 27.november på Gedved Seminarium for 32
deltagere om forbindelserne mellem seminariet og byen og egnen

o Et planlagt foredrag den 27.februar 2009 i Egtved om arkæologen Hans Kjær måtte
desværre aflyses på grund af sygdom. Vi undersøger mulighederne for at få det
arrangeret i næste sæson.

o I samarbejde med Glud Museum og Hedensted lokalhistoriske forening 10. Marts
fortalte Hans Mikkelsen fra Nationalmuseet om de spændende fund i forbindelse
med udgravningerne i Hedensted Kirke for over 100 deltagere

o I samarbejde med museerne i Fredericia fortalte Jørgen Clausager fra Lokalhistorisk
Arkiv for 40 deltagere 21.marts 2009 om rådhuse i Fredericia

o I samarbejde med lokalhistorisk forening for Kolding og omregn var der 28.april
2009 byvandring i Christiansfeld med 40 deltagere under ledelse af arkitekt Jørgen
Toft Jessen

o Sæsonens sidste arrangement, en udflugt i Vamdrup til voldsted og kirke i selskab
med Poul Berrig fra museet i Vamdrup finder sted lørdag den 13.juni.



- Hjemmeside og Medlemsbrev
o Foreningens hjemmeside bliver løbende opdateret. Den er tilsyneladende velbesøgt.
o Det elektroniske nyhedsbrev er blevet udsendt fem gange. Postlisten omfatter nu lidt

over 100 af foreningens små 600 medlemmer. Vi er kommet på museernes postlister
og får meddelelser om deres arrangementer

- Bestyrelsesmøder
o 9. 6.i Nim og Brædstrup, 29.10. på Vejle Museum, 4.12. på lokalarkivet i Løsning,

29.1.09 på bymuseet i Fredericia, 24.3. på Byarkivet og 6.5.på Vejle Museum
o En varm tak til de, der har givet bestyrelsen husly! Det er spændende og inspirerende

at blive delagtiggjort i det store arbejde der forgår for at holde fast i fortiden!
Temaer fra bestyrelsesarbejdet:

Nyt navn 
- Bestyrelsen har drøftet spørgsmålet om foreningens navn og besluttet at

genfremsætte sit forslag om en ændring. Begrundelsen er som vi sagde sidste år helt
pragmatisk at vi har oplevet problemer med det nuværende navn, som tydede på at
navnet var en hæmsko for foreningens arbejde: I forbindelse med ansøgninger om
tilskud har vi oplevet at blive kædet sammen med det nu nedlagte Vejle Amt og
måtte bruge en del tid på at forklare at vi stadig levede i bedste velgående og stadig
havde brug for tilskud! Ved sidste årsmøde blev det sagt lige ud at en navneændring
var nødvendig hvis man skulle fastholde tilslutningen fra de fire store
byer/kommuner.

- Kulturmiljøråd og kommuneplaner
På sidste årsmøde kunne jeg fortælle om vores henvendelse til de  5-6 kommuner i det

gamle Vejle Amt, hvor vi foreslog at oprette Kulturmiljøråd. Baggrunden var rapporten om
kulturmiljøer i Vejle Amt og det arbejde der forestod med udarbejdelsen af kommuneplaner, som
skal afløse de tidligere regionalplaner. Desværre må vi konstatere at interessen for vores forslag har
været begrænset i kommunerne og at det ikke er lykkedes at få oprettet kulyurmiljøråd eller noget
der lignede i nogle af kommunerne. Det er lidt trist, for vi er helt sikre på at der er behov for et
forum hvor kommunen kan drøfte disse ting med borgerne. Det kan blandt andet se når man ser på
mulighederne for borgerne for at give sit besyv med i forbindelse med kommuneplanerne. Det
drejer sig om store og ofte svært forståelige tekster og forslag. Det er synd for det er vores indtryk
at alle kommunerne har lagt et stort arbejde i at få disse planer udarbejdet og for at give kommunens
kulturmiljøer og fredninger en ordentlig plads i dem. Vi vil holde fast i dette tema fremover. Blandt
andet derfor har vi valgt det som overskrift for eftermiddagens møde. Morten Stenak fra
Kulturarvstyrelsen vil introducere begrebet og sætte os ind i hvad man fra styrelsens side har tænkt
sig der skal ske fremover.

- I den sammenhæng kan jeg nævne at bestyrelsen har overvejelser om at engagere sig
i en bedre og mere ensartet skiltning af hærvejen og evt. andre historiske ruter
gennem vores område.



Møder og arrangementer
Tilslutningen til foreningens arrangementer er god nok. Alligevel har bestyrelsen drøftet

mål og midler. Vi samarbejder overalt med de lokale foreninger. Det vi kan, er dels at give mødets
indhold et regionalt perspektiv og dels at sikre at mødet bliver kendt ud over det snævre
lokalområde. Det giver større deltagelse. Derudover deltager vi i afholdelse af udgifterne. I den
kommende sæson vil vi arbejde efter samme retningslinier og sprede aktiviteterne ud, så der både
vil være arrangementer  i de fire store byer og i de mindre byer ude omkring. I forbindelse med
annonceringen vil vi prøve at synliggøre foreningen.

Afslutningsvis: vi hører meget gerne fra alle der har gode forslag og ideer til aktiviteter i
foreningen!

- Flere medlemmer
- Bestyrelsen har besluttet at iværksætte en kampagne for at få flere medlemmer. Vi

havde i marts 2009 560 betalende medlemmer. Tallet i dag er 564, så der er et stykke
vej endnu til at opfylde vores målsætning om at komme op på 660 ved samme tid
næste år. Midlerne er flere: dels bestyrelsesmedlemmerne der skulle kontakte 10
hver blandt venner og bekendte, dels de hvervekort som i alle har modtaget et
eksemplar af. Derudover bestræber vis os på at gøre foreningen og dens indsats, især
årbogen, synlig for så mange som muligt gennem aktiviteter og annoncer mv.
Således håber vi at fremstødet for at få solgt bogen om Vejle Amt, som vi arbejder
med i øjeblikket vil give en del medlemmer.

- De amtshistoriske foreninger
- Vi har i den forløbne tid haft kontakt til vores kolleger i de andre amtshistoriske

foreninger. Formanden skrev til dem og fortalte hvordan det stod til og vi har fået
flere svar tilbage, der viser at disse foreninger, ligesom vores forening, fortsat lever
og har det godt. Vi slås med de samme problemer, men kan få fininspiration af
hinanden! Formanden har desuden deltaget i Dansk Lokalhistorisk forenings
årsmøde i Hornstrup og der talt med et par stykker fra de andre foreninger. Vi vil
prøve at snakke med dem om en eller anden form for rabat på foreningens fine
tidsskrift, Journalen til vores medlemmer.

Økonomi
o Benny Andersen har ikke kunnet være til stede i dag men har aftalt med revisor

Ragnar Staugaard at denne gennemgik regnskabet for os. Jeg vil lige give det et par
ord med på vejen.

o Vi får 10.000 kr. i tilskud fra Kulturministeriet i forbindelse med
overgangsordningen efter amternes nedlæggelse. Ordningen kører frem til 2010.
Hvad derefter sker vides ikke helt. Pengene vil indgå i kommunernes blok tilskud,
men om vi vil se dem er tvivlsomt. Vi har indtil videre kun fået faste tilskud fra
Horsens Kommune. Det er vi selvfølgelig glade for. De øvrige kommuner har givet
udtryk for at de kun yder støtte til konkrete projekter og vi har endnu ikke haft
mulighed for at efterprøve dette tilbud. 

o Det er derfor en stor glæde at modtage gaver til vores arbejde, således som vi har
oplevet det i år. Det bliver påskønnet og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige
rigtig  pænt tak.

o Sponsormedlemskaber er noget vi har arbejdet en del med . Vi har indtil dato  skaffet
to: Billund Lufthavn som nåede at komme med i årbogen, og Den jyske
Sparekasse /Egtved Afdeling . Vi har udarbejdet en fælles henvendelse. Vi hører
gerne fra jer hvis I har forslag og ideer til hvem vi kan henvende os til!



o Der er truffet aftaler der muliggør salg af årbog i boghandelen. Jelling Bogtryk er
forlaget hvorfra årbøger mv. kan bestilles. Det gælder også dvden om livet i vejle
amt 2006 og den bog om Vejle Amt som er på trapperne og som i alle har fået en
subskriptionsindbydelse til. Hvis der er nogen af jer der har mulighed for at hjælpe
os med at sprede indbydelsen ud til interesserede grupper er i meget velkomne til at
tage nogel flere!

o

o Tak til bestyrelsen
o Til slut en tak til bestyrelsen medlemmer for deres indsats. Det har været rigtig

hyggeligt undervejs synes jeg og vi har haft nogle gode og frugtbare diskussioner om
hvordan man i disse tider løser de opgaver som vi er samlet i dennne forening for at
løse!

Maj 2009
Lars Bjørneboe


