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Årsmødet	
  2011	
  
Fandt sted i Kongernes Jelling i maj, hvor Steen Hvass fortalte om arbejdet i
Kulrurarvstyrelsen, og om de mange projekter omkring kulturarven. Det var
spændende på denne måde at gennemleve udviklingen i de sidste halve snes år, som i
høj grad havde stået i moderniseringen og digitaliseringens tegn

Udflugten	
  i	
  august	
  2011	
  
Gik til Krenkerup gods på Fyn hvor ejeren, vores gamle bekendte fra Rosenvold Iver
Rantzau og hans kone viste rundt i hovedbygningen. Det var en sjælden spændende
oplevelse: en stor herregård hvor inventaret fra opførelsen i 1700-tallet i vid
udstrækning stadig var på plads. Også mulighed for besøg på hør-museet og skodasamlingen i ladegårdsbygningerne. En udflugt af den slags vi godt kan lide: hvor
medlemerne kommer indenfor og ser noget man ellers ikke havde mulighed for.

Årbog	
  og	
  reception	
  herfor	
  i	
  Spinderihallerne	
  i	
  oktober	
  2011	
  
Tak til redaktionsudvalg, til Leif Baun og til Jelling Bogtryk for endnu en fin årbog
med spændende stof fra Sydøstjylland. Et hyggeligt møde, også med nogle af
forfatterne. Mødet skæmmedes dog noget af akustikken i Spinderihallen. Vi vil prøve
at finde et bedre lokale, men stadig i Spinderihallerne til næste gang

Lokalhistorisk	
  Inspirationsdag	
  
Tak til de medlemmer der sammen med repræsentanter for bestyrelsen planlagde og
gennemførte mødet. Tilslutningen var ikke helt som vi havde ventet (ca. 30) og ikke
alle foredragsholdere levede op til forventningerne. Men vi vil arbejde videre med
denne dag med henblik på at vi her kan skabe et mødested for alle lokalhistorisk
interesserede i Sydøstjylland.

Foredrag	
  og	
  andre	
  arrangementer	
  2011-‐12	
  
En god sæson med i alt 13 arrangementer, hvoraf dog et måtte aflyses. Det vil føre for
vidt at nævne dem alle. Tilslutningen varierer en del, af mange gode grunde, fra 10 til
over hundrede. Men vi bestræber os på at have arrangementer indenfor overkommelig
afstand i alle dele af foreningens område. Noget arrangerer vi selv, andre
arrangementer sker i samarbejde med lokale foreninger eller institutioner som
biblioteker, museer og arkiver. Aflysningen af et møde annonceret i det trykte
program har givet anledning til at vi i bestyrelsen har besluttet at vi i sådanne
situationer vil finde et erstatningsarrangement.

Nyhedsbrevet	
  
Er udkommet 6 gange i 2011 og har udviklet sig til et nyttigt redskab for
kommunikation med foreningens medlemmer og samarbejdspartnere. Det er
stadigvæk ikke alle medlemmer, der er med, men det bliver stadig flere. Og vi
fornemmer at vores samarbejdspartnere, især blandt museerne, er interesserede. Erik
Voss har fra april i år overtaget redigeringen af nyhedsbrevet.

Hjemmesiden	
  
Hjemmesiden har fået nye rammer og er lige som nyhedsbrevet blevet en vigtig del af
foreningens muligheder for at kommunikere med medlemmerne. Vi takker vores
Webmaster for indsatsen og hans altid hurtige indsats for at sætte nyt ind eller rette
fejl og mangler.

Foreningens	
  økonomi:	
  	
  
Kassereren vil senere fortælle herom.
Men tak for de fine tilskud vi har fået fra kommunerne i området, fra Energi Horsens,
og fra legater og fonde. Det er en stor opmuntring at mærke den tillid der ligger denne
støtte!

Bestyrelsesmøder:	
  
Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 6 bestyrelsesmøder. Vi har haft glæde af at
kunne mødes på Vejle Museum, på Glud Museum og på Museumsgården
Kringsminde ved Fredericia, samt privat hos bestyrelsens medlemmer. Vi takker for
gæstfriheden og for inspirerende omvisninger på museerne. Samtidig vil jeg gerne
takke medlemmerne af bestyrelsen for et godt og inspirerende samarbejde. Det har
været måde sjov og hyggeligt at komme til bestyrelsesmøde.

Andre	
  projekter:	
  
Scanningen af foreningens årbøger er nu afsluttet. Vi takker Vejle Stadsarkiv for
hjælpen til løsningen af denne opgave. Vejle Bibliotek har givet tilsagn om at lægge
den på sin server og derved skulle vi have sikret os at alle disse årbøger og deres
mængder af oplysninger om lokalhistorien bliver gjort tilgængelig for alverden. Vi
venter os rigtig meget af de nye muligheder! En særlig tak til Energi Horsens Fonden
og Jelling Sparekasses Fond som har gjort dette muligt.
To-dages udflugt: Er et projekt som har stået på bestyrelsens ønskeliste i lang tid. Nu
er det lykkedes med et tilbud om en to-dages tur nu til september til Vestslesvig og
med besøg på Hallig Hoge, en af de få øer som ikke er beskyttet af diger. Vi har,

belært af erfaringen, tilbudt den til en række andre foreningers medlemmer. Der er
stadig ledige pladser!
Bestyrelsen har bestræbt sig på at skaffe flere medlemmer. Vores forening går i sit
sigte på tværs af lokalområderne. Det er både foreningens styrke og svaghed: Vi kan
arrangere foredrag med temaer som rækker udover lokalområdet og bidrager til, at
man oplever det i et nyt lys. Men vi har ikke lokalforeningernes naturlige appel og
mulighed for at blive kendt gennem de lokale aviser. For det er vores overbevisning at
det er det det drejer sig om: At gøre foreningen kendt! De der finder ud af hvad vi
laver, og får læst i vores årbog melder sig som regel under fanerne. Vi har bestræbt os
på at der ved alle arrangementer og møder, som foreningen deltager i, er et medlem af
bestyrelsen til stede, der kan fortælle om hvad vi laver. Men vi er stadig åbne for ideer
og hører gerne hvis der er forslag fra medlemmerne.
Lars Bjørneboe

