
Referat af årsmødet i Historisk Samfund for Sydøstjylland, lørdag den 26. maj 2018 på 
Uldum Mølle kl. 13.00.  

Fra 13 til ca. 13.50 var der årsmøde, efterfulgt af et kaffebord. Dagens foredragsholdere var 
museumsleder Rasmus Kreth, der talte om ”Glud Museums historie og status i dag”, samt foredrag 
og rundvisning på Uldum Mølle af mølleren: Jacob Hanquist.  

Til stede 27 personer.  

Dagsorden: 

Velkomst ved formanden. 

1: Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Niels Kolind, som valgtes. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen er sket i 
overensstemmelse med vedtægterne.  

2: Bestyrelsens beretning for året 20. maj 2017 – 26. maj 2018 

Årsmødet 2017 

Årsmødet blev holdt lørdag den 20. maj 2017 på Koldinghus i det historiske Chr. 3. Kapel med 47 
deltagere. Ved mødets åbning blev Kirsten Rykind-Eriksen enstemmigt valgt til dirigent. 

Der var genvalg til bestyrelsen af John Juhler Hansen, Hanne Hybschmann Thellesen, Peter 
Matthesen og Merete Bøge Pedersen. Erik Voss fra Kolding, der havde været medlem af 
bestyrelsen i mange år, ønskede at udtræde, og som nyt medlem valgtes Lene Wul, også fra 
Kolding. Endvidere valgtes Niels Kolind fra Horsens. Den ene af vore to revisorer, Regnar 
Stougaard, blev genvalgt for tre år. 

Efter årsmødet var der kaffebord i slotskælderen. Derefter gik vi tilbage til Chr. 3 Kapel, og her 
holdt direktøren for Koldinghus, Thomas Thulstrup, et foredrag med emnet ”Hvorledes drives 
Koldinghus i dag”. Thomas Thulstrup, der siden 1. december 2013 er direktør for museet, 
forklarede engageret om de mange ændringer, der siden da er foretaget i driften af museet. Der er 
lagt vægt på, at det skal være en oplevelse for både voksne og børn at besøge museet; et meget stort 
antal frivillige er knyttet til museet som vejledere for gæsterne; der er indrettet en stor butik, som 
alle besøgende ledes igennem; man søger fondsmidler til bygningsforbedring, og med hensyn til 
udstillinger lægger man vægt på, at de har naturlig tilknytning til det, som museet står for. Som 
eksempel på det sidste blev nævnt den udstilling, der netop blev vist på museet, nemlig Prins 
Henriks vældige samling af jadefigurer. Efter foredraget var der mulighed for at bese udstillingen 
og i øvrigt på skærme se og høre nu afdøde Prins Henrik fortælle om sin store lidenskab for jade. 

Vores sommerudflugt lørdag den 26. august 2017 var en byrundtur gennem Vejle startende på 
Havnepladsen og sluttende i Søndergade. Vores bestyrelsesmedlem, Vejle by historikeren Poul 
Ulrich Jensen, fortalte spændende om havnens og byens historie og de bygninger og pladser, vi 
passerede. Der var ny viden også for os, der bor i Vejle. Vi sluttede i byens ældste gade, 
Søndergade, med kaffebord i Conrad Café i Den Smidtske Gård. Det var en dejlig tur, men 
desværre var vi kun 16 deltagere. 



Årbogen Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2017 blev præsenteret ved en reception torsdag den 5. 
oktober 2017 på Egtved Museum. Lokalet var hyggeligt; der var 60 deltagere, herunder mange af 
forfatterne til artiklerne i årbogen. Også denne gang præsenterede jeg kort bogens artikler og 
overrakte de tilstedeværende forfattere et antal eksemplarer af årbogen. Museumsinspektør Lisbeth 
Aagaard Lykke, der sammen med Maria Meyer havde skrevet en artikel om nej til salg af De 
vestindiske Øer, dvs. det nej-flertal, der var i Vejle amt, holdt et godt indlæg om artiklen. 

Det er igen lykkedes at skabe en smuk og indholdsrig årbog. Der er 11 artikler og en 
boganmeldelse. Der er bl.a. en artikel om diakonisse Søster Maren, der var født i Håstrup, men fik 
sin livsgerning på St. Croix. Bogens forsidebillede er et foto af to navere, hvoraf den ene var født i 
Andkær, og hans årelange færd er beskrevet og dokumenteret bl.a. med farvelagte prospektkort. Og 
så er der i årbogen orienteringer fra de lokalhistoriske arkiver. 

Bogen er også i 2017 redigeret af et redaktionsudvalg bestående af Vigand Rasmussen, Peter 
Matthesen og Poul Ulrich Jensen, og de er nu i gang med at redigere 2018-bogen, der præsenteres 
på Egtved Museum den 11. oktober 2018. 

Vi har igen i år holdt en inspirationsdag, den 19. februar i Roberthus i Egtved. Emnerne var 
portrætfotografiet og formidling af lokalhistorie via QR-koder. 

Lene Wul, der er stadsarkivar ved Kolding Stadsarkiv, fortalte om fotografiets fødsel og 
portrætfotografiets tidlige historie og gav bud på, hvordan samlinger fra denne tid kan digitaliseres 
og bruges på nye måder. 

Jens Kjær fra Glud Museum fortalte om Hedensted Kommunes formidling af lokalhistorie via 
QR-koder placeret på historiske steder rundt om i landsbyerne. Det er projekt ”Kend din landsby” 
under Glud Museum, der i samarbejde med lokalarkiverne finder historier og billeder frem og 
sørger for pæle, skilte og labels med QR-koder. Vi fik lov til selv at arbejde med QR-koder. Der var 
– som jeg husker det – ca. 35 deltagere. 

Vi har stået for eller været medarrangør af fire foredrag i det forløbne år. 

Den 23. januar 2018 havde vi arrangeret et møde i Vejle Stadsarkiv, hvor musikskoleleder 
Flemming Hundevad Meng fortalte om samarbejdet mellem folkemindesamleren Evald Tang 
Kristensen og den australske komponist Percy Grainger. De to rejste sammen rundt i Jylland og 
optog de gamle folkesange. Percy Grainger lærte sig dansk og jyske dialekter og blev meget kyndig 
i dansk folkemusik. Inspireret heraf udgav han en samling kompositioner kendt som ”Danish Folk 
Music Settings”. Vi fik mange spændende beskrivelser af de to meget originale personligheder, og 
vi hørte gamle indspilninger af folkeviser. Det var en glimrende og overraskende aften med 36 
deltagere. 

Den 7. februar 2018 havde vi i samarbejde med Fredericia Museums Venner og Menighedsrådet 
ved Trinitatis Kirke arrangeret et møde i Trinitatis Kirke, hvor konstitueret museumsleder Karsten 
Merrald Sørensen holdt et foredrag med titlen ”Til evig ihukommelse”. Foredraget byggede på en 
undersøgelse af det sociale liv i danske købstadskirker i 1600- og 1700- tallet med særligt fokus på, 
hvordan man profilerede sig selv inde i kirkerne. Det vil sige, hvordan man gennem gaver satte 
”evige” minder over sig selv og sin familie. Det er så samtidig en undersøgelse af, hvordan der var 



forskel på denne praksis i de fire købstæder Fredericia, Kolding, Vejle og Horsens. Der var ca. 60 
deltagere. 

Den 10. februar 2018, på datoen for afstemningsdagen, havde vi i samarbejde med 
Grænseforeningen Vejle Vestegn og Folkeuniversitetet i Vejle et møde på Vingsted Mølle. Her 
fortalte forfatteren Pernille Juhl ud fra sine bøger ”Vent på mig Marie” (2013) og ”Når solen står 
højest” (2014), som er skrevet med inspiration fra hendes farfars dagbøger. Han var sønderjysk 
soldat under 1. verdenskrig. Bøgerne handler om oplevelser under krigen, hvad der sker derhjemme 
og om tiden efter 1920. Pernille Juhl fortalte levende om personerne og historierne i bøgerne. Der 
var 66 deltagere, så vi kunne dele et lille overskud med Grænseforeningen. 

Den 15. marts 2018 havde vi i samarbejde med Horsens Kulturhistoriske Forening et møde på 
Horsens Bibliotek, hvor historikeren Annette Hoff holdt foredrag med titlen ”Karen Rosenkrantz de 
Lichtenbergs hverdagsliv i 1771-96 på herregården Bidstrup og i Horsens”. Karen Rosenkrantz de 
Lichtenbergs detaljerede regnskaber fra 1771 til 1796 er bevaret, og endvidere er der bevaret to års 
dagbøger. Det viser, at hun var jæger, lystfisker og ivrig l`hombre spiller. Og der fremstår et billede 
af en kvinde, der tog sig af sine ansatte også, når de blev ramt af sygdom eller ulykke, og sørgede 
for bryllupsfester og barnedåb i hovedbygningen på herregården for medarbejdere. Annette Hoff 
følte selv, at hun var kommet meget tæt på Karen Rosenkrantz de Lichtenberg og hun gav en 
levende og sympatisk beskrivelse af hende. Undervejs så vi billeder fra det velbevarede interiør i 
herregården. Vi var - som jeg husker det - omkring 45 deltagere.  

Det kan være en idé at arrangere et besøg på Bidstrup, som ejes Geert Honnens de Lichtenberg, vist 
niende generation af slægten de Lichtenberg. 

Vi samarbejder gerne med lokale foreninger, lokalarkiver eller det lokale bibliotek om møder. Og vi 
er glade for samarbejdet med Grænseforeningen om et årligt arrangement den 10. februar. Det skal 
igen siges, at det er Grænseforeningen, der trækker læsset. 

Vores næstformand Karsten Merrald Sørensen står for udsendelse af nyhedsbreve pr. mail. 
Nyhedsbrevet udsendes til alle interesserede, og i brevet fortæller Karsten også om andre 
foreningers møder. Karsten har noteret sig, at der er kommet skærpede regler om databeskyttelse og 
indhentelse af samtykke til at registrere personoplysninger. Derfor har han i en mail af 25. maj 2018 
bedt modtagere af nyhedsbrevet give samtykke til at blive registreret som modtager af nyhedsbrevet 
i fremtiden. 

Vi har en webmaster, der sætter tekst på vores hjemmeside, når Karsten eller jeg giver ham besked 
om, hvad der skal på hjemmesiden. 

Stort set alle vore gamle årbøger er nu takket være en engageret slægtsforsker blevet digitaliseret og 
dermed tilgængelige på nettet.  

Foreningens økonomi er sund og igen forbedret i 2017, ikke mindst fordi en privat fond igen i 2017 
har givet os et tilskud på 30.000 kr. Det er vi taknemmelige for. 

Vi har siden sidste årsmøde haft fire bestyrelsesmøder, alle i Bygningen i Vejle. Mine kolleger har 
beredvilligt taget sig af inspirationsdag, de har fundet foredragsholdere, aftalt møder, udarbejdet 



foldere, mødereferater og meget mere. Jeg vil gerne sige tak til minekolleger i bestyrelsen for et 
godt samarbejde. 

I 2017 havde vi omkring 320 betalende medlemmer. Det aktuelle medlemstal er nok cirka 300 
medlemmer. Der har fortsat været en udvikling, hvor biblioteker og institutioner, der tidligere var 
medlemmer, har meldt sig ud og i en del tilfælde køber årbøgerne. Igen i år vil jeg sige, at vi er 
taknemmelige for de medlemmer, vi har, ligesom vi er taknemmelige for jeres deltagelsen i 
årsmødet og andre møder. 

Vores store og vigtige opgave er at udgive den årlige Lokalhistorie fra Sydøstjylland. Årbogen er 
udkommet hvert år siden 1905. Der er stadig forfattere til gode artikler med lokalhistorisk indhold, 
som gerne vil have artikler optaget i årbogen. Det er vores håb, at vi kan fastholde medlemstallet og 
tiltrække nye medlemmer. 

Under debat blev nævnt nye regler for datasikkerhed og hvordan foreningen overholder disse for 
modtagere af vores nyhedsbrev. Derefter blev beretningen enstemmigt vedtaget. 

Punkt 3: Regnskab og budget ved kassereren.  

Foreningens kasserer, Kurt Meiner Hansen, fremlagde regnskab for 2017 og budget for 2018, som 
blev uddelt til de fremmødte. Regnskabet for 2017 viste indtægter på 118.252 kr. og udgifter på 
82.891 kr. Årets resultat blev et overskud på 35.361 kr. Kassebeholdningen var ved årets udgang på 
288.213 kr.  

Udsendelse af årbog belastes af stigende portoudgifter, fra 32 kr. til 45 kr. i porto pr. postudsendt 
bog.  

Regnskab og budget blev enstemmig vedtaget.  

Punkt 4: Valg til bestyrelsen. 

Fem bestyrelsesmedlemmer på valg: Benny Andersen, Erik Toftgaard, Arne Bendixen, Vigand 
Rasmussen og Poul Ulrich Jensen. De modtog alle genvalg.  

Punkt 5: Valg af revisor 

Punkt 5 udgik, da ingen er på valg i år. 

Punkt 6: Fastsættelse af medlemskontingent for 2019. 

Da foreningen har bedre økonomi og lavere trykkeriudgifter, fremlagde formanden forskellige 
overvejelser om kontingentet. Det kunne måske også give flere medlemmer. Bestyrelsen foreslog 
nedsættelse fra de nuværende 225 kr. i årligt kontingent til 150 kr.  

Derefter debat, hvor man påpegede at det svarede til løssalgsprisen på årbogen. Et modforslag lød 
på at fastsætte årskontingent fra 2019 til et beløb på 200 kr. Dette forslag blev vedtaget. 

Punkt 7: Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 



Punkt 8: Eventuelt. 

Forslag om 150-års markering af åbning af jernbanestrækningen Fredericia til Aarhus den 3. 
oktober 1868. Bestyrelsen beslutter på det kommende bestyrelsesmøde, hvad der skal arrangeres. 

Spørgsmål om at få unge mennesker som medlemmer, er en mulighed for en ny medlemsgruppe. 
Samt at kontakte Historielærerforeninger, Slægtsforskningsforeninger o.l., som målgrupper. Man 
bør også anvende facebook som PR-mulighed.  

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden, hvorefter årsmødet blev afsluttet. 

 

Referent: John Juhler Hansen  


