Formandens beretning ved foreningens årsmøde 8.maj 2010 på Koldinghus
Årsmøde 2009
Årsmødet 2009 fandt sted på Vingsted Mølle. Efter årsmødet fortalte Morten Stenak fra
Kulturarvsstyrelsen om styrelsens arbejde med kulturmiljøer. For tilhørerne var det spændende og
også ret opmuntrende at høre om de overvejelser som lå bag styrelsens retningslinier for
kommunernes arbejde med kulturmiljøerne i forbindelse med de kommuneplaner som nu skal afløse
regionplanerne.. Efter foredraget tog værkstedets leder Jan Ipsen os på en tur i det fine
jernaldermiljø med dets gårde og værksteder.
Bestyrelsen har interesseret sig for disse kommuneplaner og vil fortsat gøre det. Vi håber også, at
det vil lykkes at få genskabt et eller flere kulturmiljøråd i Trekantområdet, i Hedensted og Horsens
Kommuner, som kan blive et forum for diskussion og ideudvikling omkring de historiske spor i by
og landskab
Udflugt 2009
Årets udflugt lørdag den 29.august gik til Harteværket, umiddelbart vest for Kolding, hvor ca. 40
deltagere kunne opleve et spændende stykke energihistorie. Værket, der blev bygget fra 1918 til
1920 og fortsat er i drift, får sin energi fra vandet i Vester Nebel og Alminde åer. Inden for de
seneste år er der i området gennemført et meget omfattende naturgenopretnings- og
skovrejsningsprojekt. På værket fortalte ingeniør Carl Hilger, der er formand for værket, historien
bag de imponerende bygninger og viste rundt. Derfra kørte vi til Stubdrup, hvorfra der er en
storslået udsigt over søer og åløb og hvor naturvejleder Nanna Ramsgaard gennemgik de
oprindelige anlæg og det store naturprojekt. Turen sluttede med en kop kaffe på Landbomuseet på
Brødgårdsvej hvor Skovrider Carsten Ørnsholt fortalte om skovrejsningsprojektet. En fin tur, der
viste at kombinationen af historie og natur er noget vi med fordel kan arbejde med! Vi har i år
planlagt en udflugt til Haderslev og har besluttet at vi også fremover vil bevæge os lidt længere ud i
landet. Målet er fortsat at give medlemmerne mulighed for at se og opleve steder hvor man ikke
umiddelbart kan komme ind, under vejledning af kyndige folk.
Årbog 2009
Onsdag den 28. oktober kunne redaktionsudvalget præsentere den nye årbog 2009 for o. 40
fremmødte medlemmer og repræsentanter for forfattere og presse på det altid gæstfrie Vejle
Kunstmuseum. Som følge af foreningens navneskifte havde årbogen ikke blot fået et nyt navn,
Lokalhistorie fra Sydøstjylland, men også et nyt og spændende format. Leif Baun fortalte om
overvejelserne bag navn og format og om de mange fine bidrag til årets årbog. Som sædvanlig var
der lejlighed til at møde to af forfatterne: John Juhler Hansen, Vejle, der fortalte om bygningen af
den første Lillebæltsbro, der næste år fylder 75. Leif Baun supplerede med en orientering om de nye
store planer for fredeliggørelsen, dvs. trafiksaneringen, omkring Jelling by, højene og kirken.
Et hyggeligt arrangement, som vi glæder os til at kunne gentage den 6.oktober 2010, nu i Vejle
Museums afdeling af Spinderihallerne. Tak til redaktionsudvalget, derunder især til Leif Baun, der

som sædvanlig har trukket et stort læs for at få den færdig til tiden. Og tak til Vejle Kunstmuseum
som i en række år har givet os mulighed for at bruge deres fine kantine til dette arrangement.
Foredrag og andre arrangementer
Den 18.november 2009 fortalte naturvejleder Peer Høgsberg om Vejle Ådal med god tilslutning på
Roberthus i Egtved
Den 25.november fortalte lektor Kim Aaris-Sørensen fra Zoologisk Museum i København om
udviklingen i den danske dyreverden fra istid til nutid for o. 30 deltagere.
Den 4.februar 2010 var 60 mennesker mødt frem på Giveegnens Museum for at høre fhv.
sognepræst Peter N.Jessen fortælle om Thyregod og Vester sogn skole- og kirkehistorie
Den 25.februar fortalte godsejer Henrik Ahlefeldt om det at drive en herregård i sidste halvdel af det
20.århundrede, for o. 30 deltagere på Hovedgård Bibliotek. Arrangementet gennemførtes i
samarbejde med Hovedgård Bibliotek.
Onsdag den 10. marts kl. 19 på hotel Australia, hvor arkivar Poul Porskær Poulsen fra Vejle
Stadsarkiv holdt foredrag for o. 75 deltagere om ”Forlystelsesliv i Vejle fra 1850-erne til 1950erne.”
Lørdag den 27.marts var der foredrag og omvisning o. 30 deltagere ved Museumsleder P.C.Rochler
i Telegrafregimentets historiske samling på Bülows kaserne i Fredericia
13.april holdt Museumsinspektør Vivi Jensen fra Museet på Koldinghus foredrag for o. 30 deltagere
om dronning Dorothea, Chr. IIIs dronning, på Kongeåmuseet i Vamdrup. Arrangementet var
tilrettelagt i samarbejde med Kongeåmuseet
21.april førte Erik Voss ca. 40 deltagere rundt i det nyere Kolding og fortalte om bygninger og
mindeværdige steder undervejs. Arrangeret i samarbejde med Lokalhistorisk Forening for Kolding
og omegn. Koldt men spændende!
Alt i alt synes jeg det har været en god sæson med fine foredrag og god tilslutning. Vi vil fortsætte
denne linje, hvor vi tilrettelægger arrangementerne i samarbejde med lokale foreninger og/eller
Folkeuniversitetet. Det giver mulighed for lidt dyrere foredragsholdere, lidt større reklame og
sikkerhed for lokal tilslutning. Vi vil i det kommende år arbejde videre med at sprede
arrangementerne ud i de mindre bysamfund, således at foreningen er til stede og bidrager aktivt
også her, og ikke kun i de fire store byer.
Overgangsbevilling fra Kulturministeriet og støtte fra kommunerne
Det er i år sidste år foreningen modtager tilskud fra Kulturministeriet inden for den såkaldte
overgangsbevilling. Herefter vil pengene indgå i kommunernes bloktilskud. Vi vil selvfølgelig søge
kommunerne om tilskud med henvisning hertil. Nogen kommuner foretrækker at give tilskud til
konkrete projekter, andre giver et årligt tilskud. Begge dele har sine fordele og ulemper. Men sådan
er vilkårene og jeg kan ikke fortænke kommunerne i at sikre sig at der kommer noget ordentligt ud

af skatteborgernes surt tjente penge! Vi skal nok få skrevet de nødvendige ansøgninger. Vi har ideer
nok. En enkelt kommune giver dog fortsat støtte som de altid har gjort og foreningen siger tak for
tilliden.
Sponsorer og anden støtte
Billund Lufthavn er sponsor for foreningen således som det bl.a. kan ses af foreningens årbog og
hjemmeside. Andre virksomheder har valgt at støtte konkrete projekter, ligesom vi har modtaget
støtte til vores virksomhed fra anden side. Vi siger alle mange hjertelig tak. Som vi sikkert alle har
oplevet, er det lige netop den slags, der kan give en forenings bestyrelse mod på arbejdet!
Foreningens boglager i Regionshuset
Som omtalt i det sidste nummer af foreningens elektroniske nyhedsbrev, blev foreningens lager af
årbøger og tidligere bogudgivelser i Regionshuset ved en fejltagelse kørt på lossepladsen og
destrueret. Region Syddanmark har udtrykt sin dybe beklagelse og ydet foreningen erstatning.
Sagen er således bragt til en fornuftig afslutning. Vi er nu i gang med at revidere listen over de
bøger, som vi kan levere til interesserede medlemmer. Det er ifølge sagens natur ikke så mange. Til
gengæld har vi taget skridt til at få årbøgerne scannet ind, så man fremover vil kunne søge på nettet
på de gamle artikler i alle årgange og finde og læse det som interesserer, f.eks. om det sted man nu
er flyttet til.
Nyhedsbrev
Bestyrelsen har i det forløbne år udsendt 7 elektroniske nyhedsbreve til de medlemmer der er på
listen, samt andre med interesse for foreningens virksomhed. Vi har undervejs kunnet formidle
nyheder fra de lokale museer, til stor glæde for både dem og os. Det er en funktion som vi venter os
meget af i de kommende år. Der er stadig tilgang til postlisten som nu omfatter ca. 250 personer og
vi er vidende om at nyhedsbrevet sendes videre til endnu flere.
Hjemmeside
Foreningens hjemmeside er fortsat i god gænge. Muligheden for at melde sig til arrangementer og
købe bøger har i høj grad lettet og simplificeret foreningens arbejde. Vi arbejder med den fortsatte
udbygning, f.eks. med links til andre hjemmesider der kan interessere vores medlemmer.
Projekter
1. Bogen om Vejle Amt
Magten og menneskene, Vejle Amts Historie udkom den 5.10 og præsenteredes ved en række møder
rundt om i amtet, hvor redaktørerne, tidligere amtspolitikere og medarbejdere fra Vejle Amt deltog
og kommenterede historien om vores gamle amt. Det blev nogle hyggelige møder. Bogen har solgt
godt og givet foreningen en god indtægt. Nu overvejer vi mulighederne for at lave tilsvarende
udgivelser og hører gerne fra medlemmerne hvis der er nogen der har nogle gode ideer.

2. Projekt 1000 medlemmer
Bestyrelsen har løbende arbejdet med at skaffe flere medlemmer. Vi har i den forbindelse fået trykt
et hvervekort som er blevet lagt ud på bibliotekerne og som vi også søger at få delt ud ved de
arrangementer, som foreningens og bestyrelsens medlemmer deltager i. Det har givet gode
resultater. En forening som vores har til stadighed en stor afgang af medlemmer der holder
op/melder sig ud. Opgaven består derfor i at sikre at nye generationer for øje på foreningen og dens
tilbud og melder sig ind. Hvervekortet er et godt redskab hertil og jeg vil opfordre de
tilstedeværende til at tage et par stykker med hjem og give dem videre til venner og bekendt der
måske ville være interesserede..
De nøgne tal ser således ud: Pr. 1.januar 2009 havde foreningen 560 betalende almindelige
medlemmer, 4 livsvarige og 20-25 ikke betalende medlemmer (hovedsagelig andre Historiske
samfund som vi udveksler årbøger med). Pr. 3.5.2010: 545 betalende medlemmer, 4 livsvarige og
18 ikke-betalende og 1 sponsor. Målsætningen på sigt er 1000 medlemmer, men målet i år var at nå
650 medlemmer. Det er ikke lykkedes, tværtimod. Når jeg alligevel ikke lyder helt så pessimistisk
skyldes det at tallene dækker over en betydelig afgang og dermed også tilgang. Så vi får til
stadighed nye medlemmer. Og vi skal også huske at målene var sat uden egentlig at vide hvordan vi
skulle nå dem. Det har vi nu bedre forudsætninger for og derfor skal det nok lykkes at få vendt
udviklingen i de kommende år. Interessen for lokalhistorien er der.
Arve
Et par ord om Foreningen af Arkiver i Vejle Amt, som på en ekstraordinær generalforsamling den
3.maj har besluttet at nedlægge foreningen ved udgangen af 2010. Det har optaget os noget i
bestyrelsen eftersom en del af lokalarkiverne er medlemmer hos os og altid har været en vigtig del
af foreningens arbejde, således som det er fremgået af beretningerne i vores årbog. Nedlæggelsen
betyder at de fine kurser som Arve har gennemført med god tilslutning i de senere år vil ophøre med
udgangen af 2010. Vi håber der vil blive fundet en udvej for at afhjælpe dette tab og vil gerne give
vores bidrag hertil. Jeg forestiller mig at vi i efteråret vil kunne nå frem til en afklaring herom.
Bestyrelsens arbejde
Vi har holdt fem bestyrelsesmøder og et heldagsmøde, hvor vi brugte en lørdag i februar på at lytte
til og få inspiration af to oplægsholdere om det lokalhistoriske arbejde og foreningsarbejde i det 21.
århundrede. Tak til de medlemmer, museer og andre som så gæstfrit har lagt hus og hjem til vores
møder. Det er en af de helt fine ting ved bestyrelsesarbejdet, at få mulighed for at komme rundt se
hvordan det står til og hvad man arbejder med rundt omkring.
Afslutning
Jeg vil slutte af med en tak til Vejle Museum som har hjulpet os med tilmeldinger mm. i årets løb og
til mine bestyrelseskolleger for godt og inspirerende samarbejde.
Lars Bjørneboe

