Formandens beretning
Årsmødet 2007
- Årsmødet 2007 fandt sted lørdag en 12.maj 2007 i Nikolaj Biograf og Cafe i Kolding. Ca.
25 medlemmer deltog. Udover foreningens årsmøde omfattede arrangementet en
præsentation af en ny dokumentarfilm om livet i det der var Vejle Amt i året 2006,
produceret af Poul Jørgen Ladefoged og Media Syd og finansieret af et tilskud fra Vejle
Amt. Den er tænkt som et dokument for eftertiden om dagliglivet, som det blev levet i Vejle
Amt i det år, hvor der blev lukket og slukket for amterne. Poul Jørgen Ladefoged og Søren
K. Jacobsen fortalte om filmens tilblivelse. På årsmødet blev der taget bevæget afsked med
foreningens mangeårige formand sognepræst Birgitte Arffmann, Vejle, samt med
bestyrelsesmedlemmerne, tidl. amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen og Bjørn Købsted.
Årsmødet sluttede med en rundgang i stadsarkivets imponerende nye lokaler. Arkivar
Anders Malling Aarboer orienterede om istandsættelsen af den fredede bygning og om
arkivet, der huser arkiver fra Kolding Kommune og de oplandskommuner som gennem tiden
er blevet en del af Kolding.
Konstituering
- På det første bestyrelsesmøde den 12.juni 2007 besøgte bestyrelsen Industrimuseet i
Horsens og blev vist rundt i museets flotte udstilling i anledning af Industriens år. På mødet
der fandt sted i museets cafe konstituerede bestyrelsen sig med Lars Bjørneboe, Horsens,
som formand, Erik Toftgaard, Vejle, som næstformand, Benny Andersen, Brædstrup som
kasserer og Søren Jacobsen, Fredericia, som sekretær. Poul Erik Jeppesen, der blev indvalgt
på årsmødet 2007, meddelte i september at han af personlige årsager ønskede at udtræde af
bestyrelsen.
- Peter Bjørn Larsen, Fredericia har siden erstattet Lars Bjørneboe i redaktionsudvalget.
Aktiviteter i årets løb
- Sommerudflugten 8.9.2007 gik til det nu tomme Horsens Statsfængsel. Hen ved 5o
medlemmer havde benyttet sig af chancen til at blive vist rundt og besøge fængslets
museum. Det var mange deltagere, måske for mange, især i museet. Men det gik, takket
være museets engagerede grundlægger og omviser Aage Egholm. Derefter var der kaffe og
kage på Jørgensens Hotel, efterfulgt af en kort rundvisning i huset, hvor der stadig kan ses
spor af indretningen i storkøbmanden Gerhard de Lichtenbergs fornemme palæ.
-

Reception for årbog 2007
Årbog 2007 udkom i oktober. Da vi ikke længere havde mulighed for at benytte amtsgården
havde vi denne gang fået husly på Vejle Kunstmuseum, hvis fine forhal og cafeteria
dannede rammen for et møde med bidragyderne, redaktionsudvalget, repræsentanter for
pressen og bestyrelsen. Som noget nyt fortalte to af forfatterne om deres bidrag. Borgmester
Vagn Rye Nielsen fra Horsens berettede om sin tid i Vejle Amtsråd, mens
museumsinspektør Kirsten Rykind Eriksen fortalte om den restaurering af
herregårdshaverne i Tirsbæk og Engelsholm, som er i gang med støtte fra Realdania . Det
blev et meget vellykket arrangement, som vi vil gentage her i 2008, denne gang med
deltagelse af foreningens medlemmer, således som det er fremgået af indbydelsen til
årsmødet. I øvrigt kan jeg meddele, at vi igen, efter at have indhentet tilbud, får vores årbog
trykt i Jelling. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til redaktionsudvalget,
herunder især Leif Baun, for en stor indsats, som helt klart har betydet, at Vejle Amts

Årbog er blevet en af de amts årbøger der springer i øjnene, både mht. indhold og
opsætning.
-

Medlemsmøder
o Besøget i Jørgensens Hotel i Horsens i forbindelse med sommerudflugten var tænkt
som optakt til mødet den 27.september 2007 i Håndværkerforeningen, hvor ca. 50
mennesker hørte museumsinspektør Anette Hoff fortælle spændende og engageret
om storkøbmanden og godsejeren Gerhard de Lichtenberg. Anette Hoff har, som
det er medlemmerne bekendt skrevet en fortrinlig bog om Lichtenberg., der i høj
grad har sat sit præg på det gamle Vejle Amt!
o Den 6.februar fortalte historikeren Poul Ulrich Jensen om Givskuds Zoos historie fra
løveparkens start i 1969 til i dag hvor det er blevet en femstjernet attraktion, der er
kendt langt ud over landets grænser. Der var ca. 75 deltager i arrangementet. Det
spændende foredrag kan læses i Give Egnens Museums årsskrift!
o VAHS var - sammen med Lokalhistorisk forening for Kolding og Omegn medarrangør ved et møde i Kolding 6. februar 2008. Den oprindeligt annoncerede
film var ikke blevet færdig, så bibliotekar Søren Fløe Sørensen viste i stedet en film
om Kolding i 1950erne. Denne film kan for øvrigt p.t. ses på Kolding Stadsarkiv.
Mere end 20 deltog i arrangementet i Sct. Jørgensgård i Kolding.
o På et særdeles velbesøgt møde i Vejle den 1.4.08, hvor mere end 70 deltog, fortalte
historikeren Poul Ulrich Jensen om Vejles fysiske udvikling fra storbranden i 1786
til i dag 2007. De store forandringer der finder sted i de fire købstæder i disse år
skaber tydeligvis et behov hos mange for at få overblik over den historiske
udvikling.
o Mødet i Fredericia fandt sted den 16.april på Gammelby vandmølle hvor Møllens
medejer Jette Lange viste om og fortalte om den gamle vandmølle og
møllehistorikeren Anne Marie Lebech Sørensen satte møllen ind i en større
historisk og teknisk sammenhæng. Der var 24 deltagere.

-

Hjemmeside og Medlemsbrev
o Det er i vinterens løb lykkedes at etablere en hjemmeside for foreningen, med
velvillig assistance fra Allan Andersen, der fortsat fungerer som webmaster, sammen
med formand og kasserer. Alle medlemmer bedes holde øje med siden og give os et
praj hvis der skal ske ændringer og sende os en mail hvis der er noget. Hellere en for
mange! Vi kan allerede mærke at det giver en bredere kontaktflade, og nye
medlemmer!
o Hjemmesidens etablering har selvfølgelig kostet, jf. udgiften under administration.
Men jeg er ikke i tvivl om at det i disse tider er den vej vi skal gå.
o I tilknytning hertil har vi samlet mailadresser mhp. at kunne udsende et elektronisk
medlemsbrev for ad den vej at kunne komme i kontakt med medlemmerne. Vi er nu
oppe på ca. 50 adresser, så der er lang vej endnu.
o I tilknytning hertil har vi fået lavet et medlemskort som I har fået tilsendt. Hvad det
giver af fordele fremgår af hjemmesiden.

Bestyrelsesmøder
o Der er afholdt 7 Bestyrelsesmøder:
 12.6 Industrimuseet, 28.8.07 hos Kirsten Øbro m. besøg i fiskerimuseet på
havnen i Skærbæk, 23.10. 07 på Vejle Museum i forlængelse af receptionen

for årbog 2007, 5.12.07 på Vejle Museum, 28. 1.08 i St. Jørgensgård i
Kolding, 27. 3. 08 hos Lars Peter Lund i Egtved med besøg på Egtved
Museum, 6.5.08 hos Erik Toftgaard i Bredballe, Vejle
o Tak til de der venligst har givet os husly, især til ægtefællerne der hvor mødet er
foregået privat. Det har været en fornøjelse. Jeg synes vi har fundet et niveau hvor
alle kan være med, blot der er plads nok.
o Vi startede året med at lave en arbejdsplan der fordelte arbejdet mellem bestyrelsens
medlemmer hen over året, så alle fik noget at rive i. Det vil fortsætte med det
kommende år
Temaer fra bestyrelsesarbejdet:
Nyt navn
- Bestyrelsen har stillet forslag om at foreningen ændrer navn. Vi skal drøfte det under
et senere punkt. Her vil jeg blot nævne at vi undervejs, især i forbindelse med
ansøgninger om tilskud oplevede at vi blev kædet sammen med det nu nedlagte
Vejle Amt og måtte bruge en del tid på at forklare at vi stadig levede i bedste
velgående og stadig havde brug for tilskud! Man kan sige at det er noget man vænner
sig til og i bestyrelsen har vi et helt pragmatisk forhold til sagen. Men vi syntes at
medlemmerne skulle have lejlighed til at drøfte og tage stilling til sagen

Lokalhistoriske udvalg
- Foreningen er nu repræsenteret i Lokalhistorisk Udvalg i Kolding Kommune.
Udvalget er blevet til på Kolding Kommunens foranledning og er et forum for
foreninger med historiske interesser. Et eksempel til efterfølgelse i andre byer?
Kulturmiljøråd
- Vejle Amt nåede at lave en fin rapport om Kulturmiljøer i amtet. Iflg. Skov og
naturstyrelsens definition fra 1998 er et kulturmiljø et geografisk afgrænset område,
der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af samfundets udvikling. Sammen
med de kommuneatlasser over fredede og bevaringsværdige bygninger i de gamle
købstæder danner dette materiale (Rapporten kan ses på vores hjemmeside!)et fint
udgangspunkt for det fremtidige arbejde for at passe på disse miljøer og få dem
indpasset i fremtidens by og land så de stadig kan være berigende for os alle. Efter
amternes nedlæggelse er ansvaret herfor først og fremmest de nye storkommuners.
Bestyrelsen har med udgangspunkt i foreningens formålsparagraf, lagt sig i selen for
at få kommunerne til at nedsætte kulturmiljøråd med den opgave at følge
udviklingen. Vi har foreslået at rådene sammensættes af repræsentanter for
foreninger, derunder vores, museer, forvaltning og politikere. Vi har kunnet glæde os
over at ideen er blevet positivt modtaget i Hedensted, Vejle og Kolding, samt i
Ikast-Brande kommune, som jo også er en del af vores område. I Fredericia og
Horsens har kommunen afslået at deltage med henvisning til manglende resurser,
men har samtidig understreget at man ønsker en fortsat dialog med foreningerne om
disse ting. Vi venter os meget af dette arbejde og vil indtrængende opfordre alle
foreningens medlemmer til at kaste et blik på rapporten for det område som I kender
til. Har I ideer og forslag til et dette arbejde vil jeg indtrængende opfordre jer til at
tage kontakt til os.
Møder og arrangementer
- Her har bestyrelsen drøftet mål og midler. Vi samarbejder overalt med de lokale
foreninger. Det vi kan, er at sikre at mødet bliver kendt ud over det snævre
lokalområde. Det giver større deltagelse. Derudover deltager vi i afholdelse af
udgifterne. I den kommende sæson vil vi arbejde efter samme retningslinier, men
forsøge at sprede aktiviteterne lidt ud til Gedved, Hedensted, Egtved, Vamdrup og
Christiansfeld og samtidig fokusere på kulturmiljøer. Hvis der er basis for det vil vi
prøve at lave en konference om det fremtidige arbejde i kultrumiljørådene. Men
igen: vi hører meget gerne fra alle der har gode forslag og ideer til aktiviteter i
foreningen!
DVD om livet i Vejle Amt i 2006.
o Foreningen har satset nogle midler på at få lavet nogle eksemplarer med henblik på
salg. Vi håber at der som antydet i det sidste nyhedsbrev, vil ske et salg via
medlemmerne, så vi kan hente omkostningerne ind.
Økonomi
o Tilskud fra Kulturministeriet og fra kommunerne. Vi har hidtil fået faste tilskud men
vil fremover nok blive mødt med kravet om at søge støtte til konkrete projekter.
Kassereren vil kommentere

o Det er en stor glæde at modtage gaver til vores arbejde. Det bliver påskønnet og vi
vil gerne benytte lejligheden til at sige pænt tak.
o Sponsormedlemskaber er noget vi har arbejdet en del med og som vi vil fortsætte
med efter dette møde. Vi har udarbejdet en fælles henvendelse. Vi hører gerne fra jer
hvis I har forslag og ideer til hvem vi kan henvende os til!
o Der er truffet aftaler der muliggør salg af årbog i boghandelen.
o Vi har indkøbt en ny Pc’er til kassereren, til det ret store arbejde med at administrere
medlemmer og kontingentindbetalinger etc. Det kan ses i regnskabet under udgift til
administration.
Medlemmer
o Medlemstallet har stabiliseret sig på ca. 590. Medlemstallet har været faldende i
nogle år. Men vi håber at vi med en energisk indsats kan fange nogen især de der
glider ud på rund af flytninger. Men jeg vil opfordre alle til at være opmærksom på
mulige nye medlemmer. Indmeldelse kan ske via hjemmesiden eller ved henvendelse
til en af bestyrelsens medlemmer.
Kontakt til andre foreninger
o Vi har rettet henvendelse til Dansk Lokalhistorisk Forening for at høre om der blev
arbejdet med de fremtidige tilskudsmuligheder i andre amts - foreninger. og for at få
en ide om udviklingen i medlemstallet. I den forbindelse deltog formanden i DLFs
årsmøde i Hornstrupcentret i april. Konkrete meldinger foreligger endnu ikke men
vi vil fortsætte disse kontakter.
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