
        Referat, Historisk Samfund for Sydøstjylland 
      Årsmøde 2011, afholdt i Jelling den 7. maj 2011 

Årsmødet blev afholdt lørdag den 7. maj kl. 13.00 i Kongernes Jelling. 
Der var 35 årsmødedeltagere.

Dagsorden:

Punkt 1) Valg af dirigent.
Formanden foreslog Niels Christian Christensen som dirigent og han blev valgt. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Punkt 2) Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning blev aflagt af foreningens formand, Lars Bjørneboe. 

Han begyndte sin beretning med årsmødet 2010. Det fandt sted på Koldinghus. Ca. 35 
medlemmer var mødt frem for at deltage i mødet. På selve generalforsamlingen var 
der diskussion om kontingentets størrelse. Det blev fra flere sider påpeget at 
foreningens indtægter fra kontingentet, trods besparelser, kun delvist dækkede 
foreningens udgifter til årbog m. m. Bestyrelsen har fortsat diskussionen som er 
mundet ud i det forslag om en forhøjelse af kontingentet som vi senere ved årsmøde 
2011 skal tage stilling til.

I Kolding glemte man at vælge revisorer! Efterfølgende besluttede bestyrelsen 
at opfordre den ene af de to hidtidige revisorer Bjørn Købsted til at være revisor 2010-
13 og i 2011 at opfordre den anden revisor, Regnar Staugård, til at lade sig vælge for 
perioden 2011-14!

Efterfølgende holdt Lektor Ulrik Langen fra Syddansk Universitet et 
spændende foredrag om Chr.VII og hans tragiske skæbne.

Udflugt 2010 gik til Haderslev, hvor museumsinspektør for Haderslev 
Museum Lennart Madsen viste hen ved 25 medlemmer rundt i sin smukke og 
velbevarede by og fortalte levende om byens dejlige kirker, hertuger og deres slotte. 
Undervejs fik deltagerne mulighed for at spise deres medbragte mad og kaffe på den 
gamle Latinskole, nu menighedshus. Det blev en god udflugt som viste at der var 
interesse for at komme udenfor de gamle amtsgrænser, en mulighed som vi fastholder 
i dette års udflugt der som bekendt går til herregården Krengerup på Fyn.

Årbog 2010 og reception herfor fandt sted den 6. oktober. Rammen var de 
nyåbnede faciliteter i Spinderihallerne i Vejle. Vi havde opfordret medlemmerne til at 
møde op og hjælpe os med at udlevere årbogen og spare porto og den opfordring var 
blevet fulgt af så mange, at der blev lidt trangt, så at vi i år, 2011, nok må finde et 
større lokale. Men Spinderihallerne har også mange muligheder, så det skal nok 
lykkes. Vi synes at det endnu engang er lykkedes at få skabt en fin årbog. Formanden 
takkede de mange bidragydere, redaktionsudvalgets medlemmer og især redaktøren 
Leif Baun.

Foredrag og andre arrangementer: I vinteren 2010-11 havde vi lagt vægt på at komme 
længere ud med vores arrangementer, d.v.s. ikke blot til de fire store byer, men også 
til de mindre bysamfund. Det er lykkedes rimelig godt, synes vi. Foreningen har 
mange medlemmer herude, det er jo det oprindelige amtslige område og udover 
foreningens medlemmer og mange lokale foreninger, har navnlig de lokale biblioteker 



og deres brugergrupper  vist sig at være fine samarbejdspartnere. Bestyrelsens 
medlemmer har delt arrangementerne imellem sig og forsøgt at lave lidt reklame for 
indmeldelse i foreningen ved at dele vores hvervekort ud til deltagerne. Det giver 
nogle flere møder, og dermed en del mere arbejde og udgifter, med et rimeligt 
resultat. Foreningen bliver mere kendt og har derfor bedre muligheder for at fastholde 
og evt. udvide medlemstallet. 

Jeg vil gerne her sige tak til de mange lokale foreninger, brugergrupper og 
personer som har stået os bi i den forbindelse. Jeg fornemmer at både de og vi har stor 
fornøjelse af dette samarbejde. 

Jeg vil her i kort form nævne møderne, deres emner og deltagere:
Mandag 13.9.2010 lagde vi ud med et foredrag af Jan Svendsen om 

brunkulslejerne ved Søby på Brædstrup Bibliotek. Der var ca. 40 deltagere
Lørdag den 18.9.2010 blev foredraget fulgt op af en udflugt til brunkulslejerne 

ved Søby og museet i Arnborg, hvor der også var ca. 40 deltagere
Torsdag 23.9 2010 var der atter møde. Det foregik på Brædstrup Bibliotek, 

hvor Anette Foth-Jakobsen fortalte om den gamle flyveplads ved Gl. Rye for ca. 35 
deltagere og viste billeder fra dengang.

Onsdag den 20. oktober 2010 deltog ca. 15 mennesker i en udflugt til 
Haraldskær Fabrik vest for Vejle og efterfølgende møde i Vejle St. Nikolaj kirke i 
anledning af kirkens berømte moselig, dronning Gunhild blev fundet for 175 år siden. 
Et koldt møde!

Tirsdag den 16. november 2010 holdt Vigand Rasmussen et levende foredrag 
om Bryrup banen for over 70 deltager på Østbirk Bibliotek

Mandag den 24. januar 2011 holdt Arne Rosenkvist, Daugård foredrag med 
lysbilleder om hærvejen fra Ejderen til Viborg på Vester Palsgård Skovmuseum for 
ca. 35 deltagere. 

Onsdag den 2. februar 2011 fortalte journalist og lokalhistoriker Leif Baun om 
Jelling by og dens dramatiske forvandling gennem de sidste 100 år under presset fra 
de nationale monumenter. Lidt af et tilløbsstykke med hen ved 80-90 deltagere!

Tirsdag den 8. februar 2011 fortalte museumsinspektør Kristine Holm-Jensen 
fra Herning Tekstilforum om tekstilproduktionen i Midtjylland fra 1800-tallets 
hosebindere til 2000-tallets outsourcing af produktionen. 

Tirsdag den 8. februar 2011 fortalte museumsleder Inger-Marie Børgesen fra 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding om udviklingen i sygeplejefaget i 
kulturhistorisk perspektiv for ca. 35 deltagere på Sygeplejeskolen i Vinding.

Torsdag den 10. februar fortalte museumsinspektør fra Museet på Koldinghus 
Axel Johnsen om skibsreder A.P. Møller engagement i det dansk tyske 
grænsespørgsmål og Sydslesvig, i kirkehuset i Egtved. Et spændende møde med hen 
ved 50 deltagere.

Lørdag den 19. februar var der mulighed for at gå på opdagelse i Kolding St. 
Nicolaj Kirke, byens ældste kirke, i selskab med Tove Jørgensen. Lørdag den 26.2.: 
Lokalhistorisk Inspirationsdag fungerede og havde god søgning. Mere om det lidt 
senere.

Et arrangement i Børkop den 7. marts om udgravningen af en gravhøj fra 
ældre bronzealder måtte desværre aflyses på grund af sygdom. Men vi håber at 
arrangementet kan gennemføres i den nye sæson.

Tirsdag den 15. marts 2011 fortalte Holger Lausen fra Vamdrup Lokalarkiv 
om Vamdrup som grænsestation og et landskendt trafikknudepunkt for ca. 40 
deltagere. 
Et møde i Klovborg 22. marts 2011 om Klovborgs lokalhistorie måtte desværre 



aflyses.
Endelig den 23. marts 2011 fortalte John Juhler Hansen fra Danmarks 

Industrimuseum i Horsens om bygningen af den 75 år gamle Lillebæltsbro på Snoghøj 
Højskole. Et godt møde med ca. 50 deltagere!

Sammenfattende: Vi fornemmer at vores ide med at gå i samarbejde med 
foreninger rundt om i de mindre bysamfund har fået en god modtagelse og har hjulpet 
med til at gøre foreningen kendt i større omfang og at det derfor er en linie, som vi 
skal prøve at følge op. Vi har en vanskelighed i den forbindelse nemlig at vi kun har 
to udsendelser (april og oktober) og at vi derfor skal være tidligt ude med 
arrangementer i september og oktober. Her har vi måttet forlade os på hjemmeside og 
nyhedsbrev, som imidlertid ikke når ud til alle medlemmer. Det må vi arbejde videre 
med.

Overgangsbevilling og støtte fra kommunerne: Ved udgangen af 2010 ophørte 
den overgangsordning der sikrede foreninger, der var støttet af amterne, fortsat 
økonomisk støtte i 4 år. Bevillingen hertil indgår fremover i kommunernes 
bloktilskud. Vejle kommune, som indtil nu har administreret overgangsordningen 
indbød foreningerne og andre til at søge og HSSØ har siden modtaget tilsagn om at vi 
vil få godt 10.000 kr. i støtte i 2011 og at ordningen fortsætter i 2012. Vi siger Vejle 
Kommune tak for denne solide støtte til foreningens arbejde og vil fortsat lægge billet 
ind.

Foreningen har også nydt godt af finansiel støtte fra de øvrige kommuner, dels 
til foreningens almindelige arbejde, dels til arrangementet med den lokalhistoriske 
inspirationsdag. Vi siger tak for støtten og den påskønnelse af vores arbejde der ligger 
heri.

Egentlige sponsorer efter den ordning som foreningen har haft i en årrække, 
hvor sponsor betaler 2000 kr. og får sit navn og logo på hjemmeside og årbog har 
foreningen nu kun en af, nemlig Billund Lufthavn. Tak for det! Vi vil gerne opfordre 
andre virksomheder til på lignende måde at støtte foreningen.

Et enkelt privat legat, der ønsker at være anonymt, har nu i flere år støttet 
foreningen med et betydeligt årligt beløb. Vi siger også her mange tak.

Kassereren Benny Andersen vil under punktet om medlemskontingentet 
kommentere forslaget om en forhøjelse heraf. Jeg vil derfor ikke komme ind på det 
her, men blot sige at det er et spørgsmål vi har diskuteret meget frem og tilbage det 
sidste år i bestyrelsen. 

Nyhedsbrev og hjemmeside: Der er siden sidste årsmøde blevet udsendt 6 
nyhedsbreve. Listen over modtagere er nu på 255 modtagere, hvoraf en del er 
lokalaviser o.l. Der er således endnu lang vej til at vi kan holde os i kontakt med alle 
medlemmer den vej. Men vi kan mærke at den virker! Et møde der er bakket op af et 
nyhedsbrev får god søgning! Og samtidig bliver vi mindet om museernes 
arrangementer og udstillinger, hvad både de og vi har glæde af! Jeg vil opfordre alle, 
der endnu ikke har givet os sin mail adresse til at gøre det snarest og evt. hjælpe 
naboer og venner med det samme. 

Hjemmesiden er også blevet et fast element i foreningens arbejde og vi kan mærke at 
den i stigende grad er blevet samlingspunkt for medlemmerne, f.eks. ved tilmeldinger 
til arrangementer. Vi stræber efter at holde den opdateret, men det går ikke altid kvikt 
nok med det, hovedsagelig fordi vi der skal levere materialet ikke får det gjort 
tidsnok!



Projekter: 
Flere medlemmer. Bestyrelsen har i længere tid haft det som et fast punkt på 

dagsordenen at øge antallet af foreningens medlemmer. Sigtet var at nå 1000 
medlemmer på længere sigt og 600 medlemmer inden for de nærmeste år. Status er 
sidste år, at vi pr. 1.2.2010 havde 544 betalende medlemmer og 20 gratis, dvs. andre 
lokalhistoriske foreninger, der sender os deres årbøger, samt et sponsormedlemskab. I 
år havde vi den 1. februar 548 betalende medlemmer, hvad der efter kassererens 
opfattelse er ensbetydende med at vi holder medlemstallet. Det er jo allerede noget, 
men ikke nok, så vi må fortsætte arbejdet. Man kan sige at et forslag om at sætte 
kontingentet op ikke er fremmende for medlemstallet, men det er der ikke noget at 
gøre ved. Efter min opfattelse er der kun en vej frem og det er at gøre foreningen 
kendt rundt omkring, dels ved at afholde mange arrangementer og dele hvervekort ud, 
dels ved at afholde den Lokalhistoriske Inspirationsdag og endelig ved at lave en 
årbog der indeholder spændende og interessante artikler og sørge for at den bliver 
omtalt i medierne.

Scanning af årbøger: Vi har fået scannet tre årbøger (årgangene 1905, 1906, 
1907) og lagt dem ud på foreningens hjemmeside. Noget tyder på at den billige 
løsning vi har valgt i første omgang, har vist sig at være tilstrækkelig til formålet. 
Men det er endnu noget vi undersøger. Jeg vil endnu engang opfordre medlemmerne 
til at prøve muligheden og fortælle om deres erfaringer. Hvis det er konklusionen at 
det kan bruges vil vi indhente tilbud på scanning af alle årbøger og søge støtte til 
projektet.

Lokalhistorisk inspirationsdag: Den 26. februar 2011 fra kl. 10 til 16 afholdt 
foreningen en Lokalhistorisk Inspirationsdag, arrangeret af en arbejdsgruppe 
bestående af Karsten Bjerreskov, Helle Bøggild Nielsen og Carina Kristensen og jeg 
selv og med fin hjælp fra nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer i Egtved, 
Inger Lehmann og Lars Peter Lund og stor gæstfrihed fra aktivitetscentret i Egtved. 
Tid og sted og omfanget havde vi fået fra ARVE´s hidtidige store kursusdage og det 
viste sig at det var en god ide. 62 havde meldt sig til de fire foredrag, hvad folk med 
erfaringer fra ARVE´s kursusdage synes var rigtig fin tilslutning. Selve arrangementet 
forløb planmæssigt og tilbagemeldingerne fra deltagerne tyder på at det blev et 
vellykket arrangement, som godt må gentages næste år. Der var oven i købet et par 
stykker der gerne ville være med til at organisere det og som allerede havde nogle 
ideer parat til foredragsholdere. Jeg vil til slut gerne sige tak til Horsens, Hedensted, 
Fredericia og Kolding Kommuner for deres økonomiske støtte til arrangementet, som 
gjorde det muligt at gøre det gratis for deltagerne. Det kan jeg ikke love at det bliver 
ved med at være, men vi vil da prøve!

Flerdages ekskursioner: Vi har snart i mange år talt om at arrangere flerdages 
historiske ekskursioner, især syd på til Nordtyskland, hvor der ligger en række 
fornemme udflugtsmål og venter på os. Det er der nu endelig udsigt til at vi kan gøre 
noget ved, ikke mindst fordi det samtidig er blevet klart at der er andre foreninger, 
hvis medlemmer i givet fald kunne være med til at fylde evt. tomme pladser, så det 
kan løbe rundt økonomisk. Planen er at vi i september 2012 laver en 2 dages udflugt 
til Vestslesvig og Holsten. Så snart vi har noget konkret vil vi sende en indbydelse ud.

En lokal kunsthistorie: Vi drømmer stadigvæk om at få gang i dette projekt, 
som skulle være en slags kunsthistorie: Sydøstjylland set med kunstnernes øjne fra ca. 



år 1500 til i dag. Men vi er ikke kommet længere end drømmen. Hvis der er nogen der 
har lyst til at tage fat på opgaven, hører vi gerne fra jer. Vi er ret sikker på at det både 
vil være ret nemt at rejse penge til opgaven og at få den solgt.

Vejle Amts historie på nettet: I den sammenhæng skal det også nævnes at vi 
arbejder på at finde en form for at kunne lægge Vejle Amts historie ud på nettet og 
gøre det muligt at folk med viden og indsigt i emnet kan supplere bogens artikler.

Bestyrelsens arbejde: Siden sidste årsmøde har bestyrelsen holdt 6 
bestyrelsesmøder. Vi har bestræbt os på at komme rundt til forskellige dele af 
området, dels for at medlemmerne bestyrelsen ikke altid skal ligge og køre langt for at 
være med, dels for at få lejlighed til at se os om. Vi har således haft møde på Vejle 
Museum, Ågård forsamlingshus og museumsgården Kringsminde i Fredericia, samt i 
diverse medlemmers hjem. Jeg vil gerne her på bestyrelsens vegne sige tak for stor 
gæstfrihed og mange interessante oplevelser, som i høj grad er med til at gøre 
bestyrelsesarbejdet interessant for os alle!

Formanden sluttede sin beretning med at takke Vejle Museum og de tre afgående 
bestyrelsesmedlemmer: Jesper Bækgaard, Lisbeth K. Nielsen og især til Steen Wulff 
Andersen, som har været medlem af bestyrelsen siden år 2000. Det har været en fin 
tradition at lederen af Vejleegnens Museer har været medlem af bestyrelsen og Steens 
deltagelse har fulgt de fine traditioner. Altid hjælpsom og gæstfri på museet og parat 
til at give en hånd med både i det praktiske og i diskussionerne om foreningens 
arbejde. Samtidig har Steen været med til at give foreningen den faglige arkæologiske 
og historiske forankring, der gør at Historisk Samfund for Sydøstjylland har været 
kendetegnet ved kvalitet og udsyn!

Debat: 
Lars Peter Lund foreslog, at HSSO indfører et ”ungdomsmedlemskab”, for at få yngre 
medlemmer ind i foreningen. Lars Bjørneboe lovede, at bestyrelsen vil se på forslaget.

Derefter godkendte forsamlingen beretningen.

Punkt 3) Regnskab og budget.
Foreningens kasserer delte to stykker papir rundt: Regnskab for 2010 og budget for 
2011. Han fortalte, at der i det forløbne år havde været en afgang af medlemmer på 40 
personer, men en tilsvarende tilgang, således at medlemstallet var så godt som 
uændret. 

Salg af bøger havde grunden bogen om Vejle Amts Historie Magten & 
Menneskene, givet ekstraordinære indtægter både i 2009 og igen i 2010. Desuden 
havde foreningen modtaget 40.000 kr. i erstatning fra Region Syddanmark, som 
uretmæssigt havde destrueret foreningens boglager. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Derefter gennemgik kassereren budget for regnskabsår 2011. De ekstraordinære 
indtægter de to foregående år, ville i 2011 blive afløst af mere ordinære forhold. Der 
budgetteres med et underskud for regnskabsåret på 33.000 kr. Et underskud, der 
således i løbet af nogle år vil tømme foreningens kassebeholdning. Derfor var der 
forslag fra bestyrelsen længere fremme på årsmødet, om at øge årskontingentet fra 



2012.

Forsamlingen godkendte enstemmigt budgetforslag 2011. 

Punkt 4) Valg til bestyrelsen.
Der blev nyvalgt følgende bestyrelsesmedlemmer:
Ove Sørensen, Vejle.
Vigand Rasmussen, Vejle.
Arne Bendixen, Give. 

Genvalg:
Leif Baun, Jelling.
John Juhler Hansen, Vejle.
Conni Ramskov, Odense. 
Lars Bjørneboe, Horsens.

Valg af revisor:
Valgt blev Regnar Staugaard. 

Punkt 5) Medlemskontingent.
Bestyrelsens havde indsendt forslag om at hæve det årlige medlemskontingent fra 170 
kr. til 225 kr., gældende fra og med 2012. Per Thornberg, Kolding havde indsendt et 
forslag om at fastsætte kontingentet til 200 kr.

Benny Andersen begrundede bestyrelsens forslag: Som regnskabet ser ud, er der ikke 
sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Foreningen kan drosle ned på 
aktivitetsniveauet. Eller få flere penge i kassen. Derfor foreslår bestyrelsen at hæve 
kontingentet med 55 kr. årligt til 225 kr. 

Under debatten blev forslaget om ungdomskontingent igen rejst, men da det ikke var 
indsendt som forslag, kunne det ikke behandles. I stedet tages diskussionen herom i 
bestyrelsen og evt. kan bringes op ved årsmøde 2012. 

De to forslag blev bragt under afstemning. Det mest vidtgående først. 

Der var 20 stemmer for en kontingentstigning til 225 kr., ingen stemmer imod. 
Dermed bortfaldt det andet indsendte forslag.
 
Punkt 6) Eventuelt.
Der var ingen indlæg under eventuelt. 

Referent: John Juhler Hansen


