
Referat fra årsmøde 2014 i Historisk Samfund for 
Sydøstjylland. Mødet blev afholdt lørdag den 3. maj 2014 på 
Give-Egnens Museum, Give.

Årsmødet samlede 37 deltagere. Vi blev budt velkommen til Give-Egnens Museum af 
museumsleder Anne M. Provst Skinnerup. Årsmødet varede fra 13.00 til 14.00. 
Derefter var der kaffebord og dagen blev afsluttet ved foredrag af cand. mag Tea Dahl 
Christensen, Ph.d.-stipendiat. Foredragets titel var ”Niels Kjeldsen. Historiebrug før 
og nu.” 

Dagsorden for årsmødet:

Punkt 1: Valg af dirigent
Formanden bød de fremmødte velkommen til årsmøde 2014. Der blev bedt om forslag 
til dirigent og Erik Toftgaard foreslog på bestyrelsens vegne Christian Laursen, der 
blev valgt. Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udsendt rettidigt. Derefter 
blev der valgt to stemmetællere. 

Punkt 2: Bestyrelsens beretning
Formand Erik Toftgaard aflagde bestyrelsens beretning for arbejdet i det forløbne år: 

Sommerudflugt 2013 gik den 24. august til Middelfart, hvor deltagerne fik tre 
gode oplevelser: Vi så det Psykiatriske Museum på det tidligere Statshospital, hvor 
museumsleder Majken Nørup viste rundt. Derefter førte den kyndige arkitekt og 
lokalhistorisk interesserede Axel Høyer deltagerne på en byvandring igennem de 
ældste dele af købstaden. Til sidst drak vi kaffe på Holms Hotel, en af byens ældste 
huse fra 1584. 

Receptionen ved præsentation af Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2013 foregik 
den 3. oktober på Vejle Kunstmuseum. Der var mange medlemmer mødt frem. 
Redaktionsudvalget og mange af årets forfatter deltog ligeledes. Lokalet var smukt og 
velegnet til formålet, dog kneb det lidt for deltagerne at høre. Vi vil i 2014 samme 
sted få opsat et højttaleranlæg, så alle kan høre. Igen i 2013 en flot årbog, som 
redaktionsudvalg og forfattere blev takket for. Eller sagt på en anden måde: Årbogen 
er foreningens flagskib. Uden årbog: Intet Historisk Samfund. Og redaktionsudvalget 
har nu en god ny årbog på bedding. Den præsenteres ved en reception på Vejle 
Kunstmuseum den 9. oktober 2014. 

Lokalhistorisk Inspirationsdag 2014 blev afholdt 22.02. i Roberthus i Egtved 
og 36 deltog. Temaerne var hjemstavnshistorie og skolehistorie – i lokalhistorien. 
Dermed markerede Historisk Samfund for Sydøstjylland også 200 års jubilæet for 
indførelsen af undervisningspligten. Om formiddagen holdt museumsinspektør Kim 
Furdal, Museum Sønderjylland et godt foredrag om lokalhistorien og de forskellige 
arbejdsformer og synsvinkler for lokalhistorikeren og faghistorikeren. Lokalhistorien 
beskæftiger sig i sagens natur med det meget nære og gerne med, hvad der er inden 
for ”mands minde”. Mens faghistorikeren gerne vil beskrive udviklingslinjer og 
forløb i større sammenhænge. 

Om eftermiddagen fortalte professor Ning de Coninck-Smith om dansk 
skolehistorie – metoder og udfordringer. Hun fortalte inspirerende om skolernes 
historie og havde nogle spændende eksempler om forskellige forløb og hændelser. 

Historisk Samfund for Sydøstjylland har arrangeret eller været medarrangør af 
6 foredrag i den forløbne vinter 2013 / 2014. Ved et møde i Horsens 24.10.13 fortalte 



forfatteren Kjeld Hansen om landskabets historie og udvikling fra 1760 og frem til i 
dag. Her var 50 deltagere, og mødet var arrangeret i samarbejde med Horsens 
kulturhistoriske Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Horsens Museum. 

I Brædstrup var der 30.10.13 foredrag, hvor Magne Lund fortalte om 
soldaterskæbner 1864. Flere end 100 deltagere, og arrangørerne var HSSO, Brædstrup 
Bibliotek, Brædstrup Aftenskole og Brædstrupegnens Hjemstavnsforening.

Der var også mange deltagere i Kolding 15.01.14, hvor Jørgen Houmann 
fortalte om GORI. Her var arrangørerne HSSO og Lokalhistorisk Forening for 
Kolding. Ligeledes var der fuldt hus på Museet Højvand i Egtved til det årlige møde 
på afstemningsdagen 10. februar, genforeningsafstemningen i Sønderjylland 1920. 
Her talte museumsinspektør René Rasmussen, Sønderborg Slot, om udviklingen i 
Sydslesvig fra 1864 til 1920. Titlen var ”Fra slagtebænk til genforening”, og 
deltagerne høre om valgresultater i perioder samt en båndoptagelse af en tale med 
H.P. Hansen. 

Den 04.02.14 var der møde i Fredericia, hvor forfatteren Erik Ingemann 
Sørensen talte om sin bog: ”1864 – en guide i krigens fodspor”. Der var 24 tilhørere 
og HSSO samt Fredericia Museums Venner var arrangører. Den 08.04.14 var der 
foredrag på Vejle Bibliotek, hvor Vigand Rasmussen og John Juhler Hansen talte om 
De danske Bomuldsspinderier og Vejle Dampvæveri. De få tilhørere fik et godt 
foredrag, men da der havde været for lidt presseomtale, var der kun få tilhørere. 
Mødet var et samarbejde med HSSO og Vejle Museum; sidstnævnte glimrede ved 
deres fravær og arrangementet var pudsigt nok heller ikke omtalt i deres 
kvartalsoversigt over arrangementer!

Planlægning af møder sker helst og bedst i samarbejde med lokale 
samarbejdspartnere. Så det er vigtigt for os at have gode samarbejdspartnere. Det kan 
være lokalhistoriske foreninger, et lokalarkiv og / eller det lokale bibliotek. Og så har 
vi et godt samarbejde med Grænseforeningen om det årlige arrangement den 10. 
februar. Lørdag den 04.10.14 vil vi netop i samarbejde med dem tilbyde en udflugt til 
Dybbøl og Museum Sønderjylland Sønderborg Slot. 

Vi udsender også nyhedsbreve elektronisk. Det står vores bestyrelsesmedlem 
Erik Voss for, som indsamler oplysninger og får det sat op og af sted til de mail-
adresser, vi har. Brevet udsendes til alle interesserede. Nyhedsbrevet anvendes til at 
give en ”påmindelse” om nært forestående arrangementer, som nu dette årsmøde. Vi 
vil også i det kommende år udsende nyhedsbrevet regelmæssigt og med oplysning om 
både egne arrangementer og om andre foreninger / museers arrangementer, af 
interesse for vores medlemmer. Vi vil gerne have mailadressen for helst alle 
medlemmer, så vi kan få nyhedsbrevet ud til så mange medlemmer og andre 
interesserede som muligt.

Vores hjemmeside kører med en webmaster, der foretager de nødvendige 
ændringer hurtigt. Det er Erik Voss og Erik Toftgaard fra foreningens bestyrelse, der 
giver ham besked og dermed sørger de tre personer for den stadige opdatering. 

Foreningens økonomi ser sund ud, ikke mindst fordi et privat fond i 
regnskabsåret 2013 har ydet os et tilskud på 25.000 kr. Det er vi meget taknemmelige 
for. Endvidere har vi modtaget tilskud fra kommuner til inspirationsdagen. Det siger 
vi også tak for. Vi er meget påpasselige med udgifterne. Vi sparer også en hel del 
portoudgifter, da bestyrelsesmedlemmerne sørger for at udbringe en stor del af 
årbøgerne hvert efterår. 

Der har i det forløbne år været afholdt seks bestyrelsesmøder. Vi siger tak til 
dem der har lagt lokaler til. Der har i bestyrelsen været gode drøftelser om både de 
mere aktuelle spørgsmål samt af principiel karakter. Derfor vil jeg gerne takke 



bestyrelsen for både et godt fremmøde og gode drøftelser.
Vi modtog i 2013 kontingent fra 428 betalende medlemmer. Der er nu udsendt 

indbetalingskort for 2014. Som altid er der både ind- og udmeldelser i løbet af et 
regnskabsår. Det er nok realistisk at tro, at medlemstallet i 2014 vil lande omkring 415 
betalende medlemmer. Vi er glade for de medlemmer, der holder ved, og vi byder nye 
medlemmer velkomne. Vi håber, at vi med en god årbog, reception og arrangementer 
samt foredrag i årets løb og ikke mindst sommerudflugten, kan fastholde det 
nuværende medlemstal og tiltrække nogle nye medlemmer. 

Dirigenten takkede formanden for den fyldige beretning. Ingen ønskede ordet og 
dermed var beretningen godkendt.

Punkt 3: Regnskab og budget ved kassereren, Peter Bjørn Larsen
Årsregnskab og forslag til budget for 2014 blev omdelt. Derefter fremlagde 
foreningens kasserer, Peter Bjørn Larsen, dem begge. Regnskab og budget følger 
kalenderåret. Efter tallene var gennemgået, gik vi over til debat. 

Kassereren oplyste om de indgåede sponsormidler og kommunale tilskud. 
Ligeledes blev digitalisering af Vejle Amts Årbog 1905 – 2001 nævnt og hvordan 
finansieringen hang sammen. 

Omkring udsendelse af kontingentindbetaling for 2014, oplyste Peter Bjørn, at 
der var udsendt 420 girokort og med betalingsfrist 15.05.14. Erfaringerne fra 2013 
var, at der blev udsendt 60 påmindelser om indbetaling af kontingent efter 
betalingsfrist. Samt at man i 2013 modtog 15 udmeldelser. 

Regnskab 2013 og budget 2014 blev sat under afstemning og enstemmigt 
vedtaget.

Punkt 4: Valg til bestyrelsen.
Der skulle vælges 6 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Conni Ramskov, John Juhler 
Hansen, Karsten Merrald Sørensen og Ulla Kellermann. De blev alle genvalgt. Af 
forslag til nye bestyrelsesmedlemmer var der kun et forslag: Peter Matthesen, som 
blev valgt. (Efterfølgende er Hanne Hybschmann Thellesen indtrådt i bestyrelsen, 
som herefter består af 15 personer). 

Punkt 5: Valg af revisor
Som revisorer blev foreslået Leif Solberg Andersen og Regnar Staugaard, som begge 
blev valgt.  

Punkt 6: Medlemskontingent.
Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2015 uændret er 225 kr. Enstemmigt vedtaget.

Punkt 7: Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 8: Eventuelt.
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter årsmødet sluttede.

Referent: John Juhler Hansen


