
Referat fra Årsmøde 2013 Historisk Samfund 
for Sydøstjylland, lørdag 4. maj 2013.
Årsmøde 2013 blev afholdt lørdag den 4. maj 2013 på Museet Højvang, Egtved. Der var 42 
deltagere.

Mødet begyndte med, at formanden, Lars Bjørneboe, bød de fremmødte velkommen.

Dagsorden:

Punkt 1: Valg af dirigent.

Formanden foreslog Kirsten Rykind-Eriksen som dirigent og hun blev enstemmigt valgt. Derefter 
konstaterede dirigenten, at årsmødet var lovligt indkaldt. 

Punkt 2: Bestyrelsens beretning.

Lars Bjørneboe aflagde bestyrelsens beretning:

Om Årsmøde 2012:

Fandt sted på Glud Museum, der netop var fyldt 100 år. Vi fik en introduktion til museets 
grundlægger, Søren Knudsen, dramatiske liv og levned og en fin rundvisning på museet Museets 
bog om Søren Knudsen er netop udkommet. Efter generalforsamlingen holdt tidl. 
Museumsinspektør Mikkel Venborg Pedersen foredrag om folkemuseumsbevægelsen, der danner 
baggrund for museets tilblivelse.

Sommerudflugt 18.08.2012 til Aabenraa:

Udflugten var særdeles vellykket. Der var tilmeldt 30 deltagere og alle deltog. I øvrigt er et sådant 
antal passende tal for en rundviser på en byvandring, og Kim Furdal gav deltagerne en glimrende 
indføring i byens historie, huse samt billedsalen på Folkehjem.

Todages udflugt til Vestslesvig den 22. og 23. september 2012:

En rigtig vellykket tur, med et fint program og beriget med et dejligt vejr. Alle de praktiske detaljer 
var gået som smurt. Man mærkede at arrangøren, Ansager Turist, havde stor rutine på dette område. 
Lørdag aften havde vi selv inviteret en repræsentant fra det danske mindretal, som fortalte om 
mindretallets spændende men også vanskelige situation.

Den vellykkede udførelse gav  blod på tanden. Der vil helt sikkert komme et nyt tilbud, denne gang 
til Skåne. Vi havde ikke mulighed for at gennemføre det i år, men håber på at næste år vil blive det 
år vi drager østpå!



Også kommende ture vil blive udbudt til interesserede foreninger i området.

Vores kasserer har påpeget at turen havde givet en udgift til foreningen på 3.000 kr. Der havde 
været af- og tilmeldinger, så der for længe var tvivl om antallet af deltagere. Vi vil ved en ny tur 
opkræve depositum ved en given deadline, og dermed sikre os mod, at foreningskassen skal dække 
evt. tab. 

Reception for årbog 2012 den 04.10. i Spinderihallerne i Vejle:

Igen et godt møde med hen ved 30 deltagere og gode indslag af bidragydere og redaktør. Vi må 
desværre konstatere, at også i ”Pakkeriet” i Spinderihallerne har en dårlig akustik og har derfor 
besluttet at vende tilbage til Kunstmuseet i 2013.

Det blev igen en udmærket årbog og jeg vil gerne takke redaktionsudvalg og især redaktøren Leif 
Baun for det store arbejde der er lagt i denne udgivelse. Desværre har vi måttet indskrænke antallet 
af sider i årbogen, af økonomiske grunde og har derfor måtte skuffe nogle bidragydere. Der kan 
somme tider gå rigtig længe fra en artikel er indleveret til den optræder i årbogen. Det skyldes 
imidlertid også at vi må sikre en vis balance mellem de forskellige dele af foreningens område og 
mellem de forskellige emner.

Der er efterhånden kommet mange konkurrenter til årbogen. Men igen: Vi mener at vores årbog 
stadig har sin berettigelse som et kommunikationsmiddel og en inspirationskilde for det 
lokalhistoriske arbejde på tværs af de enkelte lokalområder.

Leif Baun har meddelt at med 2013 takker han af som redaktør og en af opgaverne for den 
kommende bestyrelse vil derfor være at finde frem til en passende organisation af arbejdet med 
dette foreningens flagskib!

Lokalhistorisk inspirationsdag 2013:

Der var 41 deltagere og 4 foredragsholdere til denne arbejdsdag i Egtved (Per Grau om kort,  Helle 
Bundesen, Odense om retsbetjentarkiver, Kirsten Rykind om  skifter, Anker Ravn Knudsen, 
Rødding, om lokalarkiver, Jørgen Thomsen, Odense,  der som formand for SLA sluttede dagen af 
med at fortælle om betingelserne omkring lokalarkivarbejdet. 

Der var tilfredshed med mødet, som ser ud til at have fundet sin form og også sit sted: 
Aktivitetshuset Egely i Egtved, som er et fint og velfungerende ramme for arrangementet: Billigt og 
ligetil og et sted hvor det er ok at deltagerne spiser deres medbragte mad!

I HSSØ har vi været glade for dette arrangement, som giver os nogle gode kontakter. Vi mener at 
HSSØ i kraft af at vi er aktive i hele Sydøstjylland har en naturlig opgave her som organisator af 
arrangementer der går på tværs af lokalsamfundene.

Foredrag og andre arrangementer:



Foreningen havde arrangeret eller stod som medarrangør af 14 foredrag og andre arrangementer i 
løbet af den forløbne vinter. Et er blevet aflyst på grund af sygdom og flyttet til midt i maj. Det er et 
flere end sidste år. Jeg kan ikke gennemgå dem alle, men vil blot fremhæve nogle erfaringer, som 
jeg synes er vigtige at tage med i det videre arbejde.

Nyhedsbrevet og de lokale samarbejdspartneres annoncering af arrangementerne har betydet at 
deltagelsen har været god, for nogle arrangementers vedkommende endda ret overvældende. Når 
det i nogle tilfælde har knebet lidt med deltagelsen har det som oftest skyldtes at foromtalen har 
været for beskeden.

Vi har lagt vægt på at komme rundt i hele foreningens område og især til de mindre bysamfund, 
som vi føler en særlig tilknytning til. I den sammenhæng er det utrolig vigtig at have nogle gode 
lokale samarbejdspartnere, enten lokalarkiv eller lokalhistoriske forening eller/og det lokale 
bibliotek. Det sidste rummer den fordel at de er i stand til at hjælpe os med at udbetale honorarer på 
behørig vis.

De lokale samarbejdspartnere har betydet at det som regel har været bestyrelsens repræsentant i 
området og de lokal samarbejdspartnere der har bestemt tema og foredragsholder. Vi har i 
bestyrelsen drøftet muligheden for at lægge et tema ind i programmet, f.eks. i anledning af 
jubilæerne i forbindelse med 1814, 1864 og 1914 og bestyrelsen har i den forbindelse afholdt et 
møde på Koldinghus hvor Lone Martinsen fortalte om tabet af Norge i 1814 og trak linjerne op for 
opsplitningen af det multinationale monarki frem til 1920. En tankevækkende historie som helt 
sikkert kommer til at sætte sig spor i den kommende sæsons arrangementer.

Nyhedsbrevet: 

Nyhedsbrevet har fået ny redaktør. Erik Voss har velvilligt påtaget sig opgaven med at samle og 
udvikle dette vigtige kommunikationsmiddel. Men udviklingen går stærkt og der er ingen tvivl om 
at foreningen fremover også, som museer og andre institutioner (selv Finansministeriet!) må prøve 
at være til stede på Facebook og andre sociale medier, som  i stigende grad er stedet hvor man 
kommunikerer med ligesindede

Hjemmesiden:

Hjemmesiden kører med en udmærket webmaster som hurtigt foretager de nødvendige ændringer. 
Problemet er at holde øje med og sørge for opdateringer af siden. Hele bestyrelsen har arbejdet med 
her, men der er ingen tvivl om at det er nødvendigt at have en hovedansvarlig for dette arbejde.

Foreningens økonomi:

Kassereren vil kommentere på  foreningens økonomi i detaljer. Her vil jeg blot benytte lejligheden 
til at takke kommuner og fonde for deres velvilje og støtte til foreningens arbejde, især den 
Lokalhistoriske Inspirationsdag.

Bestyrelsesmøder:



Der er ligesom sidste år afholdt 6 møder i bestyrelsen, samt den ovenomtalte bestyrelsesseminar i 
januar 2013. Jeg vil gerne takke de medlemmer af bestyrelsen (og deres ægtefæller!) som 
beredvilligt har lagt hjem til mødet og ofte også har stået for serveringen. Også tak til Vejle 
Museum og Vejle Bibliotek for husly. Det kan være vanskeligt at mødes alle sammen hver gang. 
For nogen kan det være rigtig langt at skulle køre i den mørke tid. Netop derfor vil jeg gerne takke 
mine kolleger i bestyrelsen for et godt fremmøde og nogle gode drøftelser.

Medlemmer af foreningen:

Det skal ikke være nogen hemmelighed at foreningens medlemstal har været dalende de sidste par 
år. Bestyrelsen har brugt en del tid på at drøfte problemet og mulighederne for at få vendt 
udviklingen. Foreningen har nogle muligheder, først og fremmest som inspirationskilde på tværs af 
lokalområderne. Men det kræver at folk får kendskab til foreningen og det er der vanskeligheden 
ligger. Jeg er overbevist om at blot vi kunne udbrede kendskabet til foreningen, vil nye medlemmer 
komme i større tal. Ved hvert møde er der et bestyrelsesmedlem der fortæller lidt om foreningen og 
opfordrer til at melde sig ind. Og det nytter. Men ikke nok. Der skal større indsatser til.

Tak til afgående medlemmer:

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer, Søren Brunbech, der var blevet formand 
for Vejle Byhistoriske Selskab. Poul Jørgen Ladefoged havde været med i bestyrelsen i 5 år og 
formanden takkede ham især for indsatsen med den video om Vejle, foreningen udgav i 2006 og 
som Poul Jørgen havde lavet til foreningen. Samt Kirsten Øbro, som siden 2000 havde været 
bestyrelsesmedlem. Kirsten havde gjort et solidt arbejde, både med at organisere foreningens 
aktiviteter, udflugten til Sydslesvig 2012 og ved korrekturlæsning af foreningens årbog.  

Formanden sluttede beretningen af med at fortælle, at sommerudflugt 2013 gik til Middelfart, samt 
at Årsmøde 2014 bliver afholdt på Give Museum. 

Dirigenten spurgte om indlæg eller kommentarer til formandens beretning. Der var ingen, hvorefter 
den blev godkendt.

Punkt 3: Regnskab og budget ved kassereren

Foreningens kasserer havde fået årsregnskab og budget kopieret, så det blev omdelt til de 
fremmødte. Derefter gennemgik han regnskabet. Benny rettede en tak til bestyrelsen, som omdelte 
en stor del af årbøgerne og dermed sparede foreningen for en stor udgift. 

Digitaliseringen af Vejle Amts Årbog 1905 til 2005 var fuldendt og udgiftsneutralt for foreningen, 
da det var betalt af fonde. De findes nu på foreningens hjemmeside. 

Derefter satte dirigenten regnskabet til debat. Benny Andersen fortalte, at vi i dag har ca. 440 – 450 
medlemmer. Der har været 20 – 30 udmeldinger på grund af dødsfald eller alder og en tilgang på 15 
– 18 medlemmer, så overordnet set en mindre tilbagegang. 



Der blev spurgt om foreningen samarbejder med skoler og Lars Bjørneboe svarede: Nej, vi har ikke 
tænkt i de baner. Men emnet kunne tages op, når vi i bestyrelsen taler om hvervekampagner. 

Derefter fremlagde kassereren budgetforslag 2014, der ligeledes var omdelt til de fremmødte. Der 
var budgetteret med et underskud 2014 på 10.000 kr. 

Efter en kort debat  blev såvel regnskab 2012 som budget 2013 godkendt af de fremmødte. 

Punkt 4: Valg til bestyrelsen

Peter Bjørn Larsen, Erik Voss og Astrid Wandel genvalgt til bestyrelsen. 

Der var ingen forslag til de øvrige 4 ledige bestyrelsesposter fra de fremmødte. Bestyrelsen havde 
tilsagn fra følgende personer, som blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer:

Ulla Kellermann, Horsens, Metha Lange, Smidstrup, Mogens Dam, Stouby og Johan Møhlenfeldt 
Jensen, Fredericia. 

Punkt 5: Valg af revisor

Bjørn Købsted blev genvalgt som revisor.

Punkt 6: Medlemskontingent

Bestyrelsen foreslog uændret årskntingent 225 kr., som blev vedtaget.

Punkt 7: Indkomne forslag.

Der var ikke indsendt forslag.

Punkt 8: Eventuelt

Foreningens næstformand, Erik Toftgaard, takkede vores afgående formand, Lars Bjørneboe, for 6 
års formandskab. Og takkede ham for hans iderigdom, altid oplagt og optimistisk, på trods af 
tilbagegang for foreningen. Lars havde i sin formandsperiode taget mange nye, gode initiativer. Han 
var god til at få tingene tilrettelagt og få dem udført. 

Arne Bendixen omtalte det kommende foredrag på Give Museum den 14. maj 2013 om 
folkedragter. Kirsten Rykind-Eriksen omtalte det gode samarbejde Grænseforeningen og HSSO. 
Måske kunne vi i fællesskab lave et lille jubilæumsudvalg næste år omkring 1864-aktiviterne. 

Derefter sluttede årsmødet. Der var efterfølgende kaffebord og årsmødeforedraget var Magne Lund, 
der talte om de krigsinvalide 1864 og hvordan det gik dem efter krigsafslutningen. 


