Referat af Historisk Samfund for Sydøstjylland, årsmøde 16. maj 2009
Afholdt på Vingsted Historiske Værksted, Vingsted Mølle pr. Bredsten
Der var mødt 28 deltagere. Der var inden mødet udsendt denne dagsorden:
Pkt. 1) Valg af dirigent.
Pkt. 2) Bestyrelsens beretning.
Pkt. 3) Regnskab og budget ved kassereren.
Pkt. 4) Valgt til bestyrelsen.
Lisbeth Poulsen er udtrådt.
Erik Toftgaard, Benny Andersen, Lars Ebbehøj, Søren K. Jakobsen og Arne Rosenkvist er på valg.
Lars Ebbehøj og Søren K. Jakobsen ønsker ikke genvalg.
Pkt. 5) Medlemskontingent.
Pkt. 6) Indkomne forslag. Bestyrelsen genfremsætter sit forslag fra 2008 om at foreningen skifter
navn til Historisk Samfund for Sydøstjylland.
Pkt. 7) Eventuelt.
Lars Bjørneboe bød de fremmødte medlemmer velkommen og præsenterede dagens program. Fra
Kulturarvsstyrelsen ville Morten Stenak efter årsmødet fortælle om styrelsens arbejde med
kulturmiljøer. Årsmødet slutter med en rundvisning på Vingsted historiske Værksted af daglig leder
Jap Ipsen.

Pkt. 1) Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Poul Berrig, Kongeåmuseet, som dirigent. Han blev enstemmigt valgt. Poul
konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Pkt. 2) Bestyrelsens beretning.
Lars Bjørneboe gennemgik det forløbne års aktiviteter. Forrige årsmøde blev afholdt på Palsgård.
Ved et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig. Sommerudflugt 2008 gik til
Jelling, hvor museumsleder Steen Wulff Andersen viste de 60 deltagere rundt i strålende godt vejr.
Deltagerne fik orientering om de nyeste undersøgelser omkring Jellings fortid.
Vejle Kunstmuseum var ramme om præsentation af Vejle Amts Årbog 2008. I de smukke rammer
gav tre af årbogens bidragsydere en kort orientering om deres artikler.
Årets foredrag i vinterhalvåret 2008 / 2009 havde været velbesøgte. På Giveegnens Museum var
temaet de religiøse vækkelser i lokalområdet. I Hedensted blev der holdt foredrag om
Nationalmuseets udgravning i kirken med efterfølgende rundvisning. Der var 100 deltagere. I
Fredericia var der i marts 2009 rundvisning i byens gamle rådhus og foredragsrækken sluttede af i
april med en velbesøgt rundvisning og foredrag om bygningsrenoveringen af Christiansfeld.
Formanden opfordrede de fremmødte til at tilmelde sig årets sidste udflugt, der foregår den 13. juni
i Vamdrup.
Årsberetningen fortsatte med en beretning om årets bestyrelsesmøder. Bestyrelsesarbejdet har især
koncentreret sig omkring kulturmiljøer samt medlemshvervning.
En enig bestyrelse indstillede atter til at få vedtaget, at foreningen skifter navn. Det er en hæmsko
for foreningens udvikling fortsat at hedde ”Vejle Amts historiske Samfund”, da alle ved at Vejle
Amt som politisk organisation nu er nedlagt. Bestyrelsen var derfor enige om at få gennemført et
navnskifte, som bedre passer til de kommuner i det geografiske område, foreningen dækker. Især

når vi søger tilskud i disse fem kommuner. Dermed undgår foreningen også at blive forvekslet som
værende en lokalhistorisk aktivitet alene med rod i Vejle.
Formanden fortalte om bestyrelsens arbejde med kulturmiljøer, at vi gerne så en mere fremadrettet
diskussion, hvor man også er optaget af fortiden og det, at ting forandrer sig undervejs. Som et
eksempel nævnte han, at Horsens Kommune vil udnævne en af kommunens parcelhuskvarterer til
”kulturmiljøområde”. Efter Bjørneboes mening, får kommunen dermed noget at se til og det er en
god ting, at byrådet drøfter et sådant område som nyt kulturmiljøområde. Efter kommunevalg 2009
vil vores forening tage kulturmiljøspørgsmålet op igen.
Omkring foredragsrække 2009 / 2010 opfordrer Lars Bjørneboe de fremmødte medlemmer til at
komme med forslag til bestyrelsen. Omkring spørgsmålet med medlemshvervning fortalte
formanden, at foreningen lige nu har 564 medlemmer og målet er at øge medlemstallet i det
kommende år til 660 medlemmer. En af hvervemetoderne er de hvervekort, som vi fik fremstillet
sidste år. De har virket tilfredsstillende. Samtidig med har bestyrelsen sat det som et mål, at hvert
enkelt bestyrelsesmedlem kontakter 10 personer i deres omgangskreds og opfordrer dem til at
melde sig ind. Samtidig med vil vi endnu mere målrettet gøre Vejle Amts Årbog så synlig som
mulig. En anden af foreningens aktiviteter er udgivelsen af en bog om Vejle Amts historie 1794 til
2006, som udkommer omkring 1. oktober 2009.
Der er 20 amtshistoriske samfund i Danmark, som lever ganske udmærket. Vores forening har taget
initiativ til at kontakte dem alle og dermed konstateret, at de alle har nogenlunde samme vilkår som
Vejle Amts historiske Samfund. Godt nok for de fleste et vigende medlemstal, men stadigvæk en
fornuftig interesse for vores virke. Foreningen er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening, der
udgiver ”Journalen”. Vi mener at dette blad kan have interesse for alle vore medlemmer og vi
undersøger økonomien bag, at alle medlemmer også modtager dette.
Indtil 2010 får vi bloktilskud fra Kulturministeriet, der kompenserer de økonomiske tilskud, vi
mistede i forbindelse med kommunalreform og nedlæggelsen af amterne. Allerede nu kan vi
konstatere, at det bliver vanskeligt at få kommunale tilskud fremover, da tendensen lader til at blive,
at der kun ydes tilskud til konkrete projekter. Derfor er vi også glade for de tilskud, vi modtager
som sponsormedlemskaber.
Formanden takkede også Forlaget Jelling, som distribuerer vore udgivelser. Det betyder, at der ikke
er problemer med moms og avance for de boghandlere, som forhandler vore udgivelser. De
fremmødte blev opfordret til at tage en stak subskriptionssedler med omkring den nye amtshistorie
og dele rundt, så kendskabet til udgivelsen bliver så bred som muligt.
Sommerudflugt 2009 går til Harteværket. Bestyrelsen har overvejet fremover at lave udflugter ud
over amtets grænser og formanden ville benytte lejligheden til at bede medlemmerne udtale sig om
dette forslag. Eventuelle udflugtsmål som havde været på tale var Krengerup Gods på Fyn,
brunkulslejerne i Søby, en byvandring i Haderslev. Formanden sluttede sin årsberetning med at
takke bestyrelsen for deres arbejde i det forløbne år.

Pkt. 3) Regnskab.
Kassereren havde meldt afbud til årsmødet og i stedet fremlagde revisor Regnar Staugaard det
omdelte regnskab for 2008.
Et medlem spurgte, hvor sponsorpenge var påført. Staugaard fortalte, at det var under punktet
tilskud.
Derefter blev årsregnskabet og budgetforslag 2009 enstemmigt vedtaget.

Pkt. 4) Valg til bestyrelsen.
Formanden fortalte, at Lars Ebbehøj og Søren K. Jakobsen ikke ønskede genvalg samt at Lisbeth
Poulsen tidligere på året på grund af for stort arbejdspres som regionsrådsmedlem, havde trukket
sig.
Der var genvalg af Benny Andersen, Arne Rosenkvist og Erik Toftgaard.
Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslog bestyrelsen følgende navne:
Museumsleder Jesper Bækgård, Give Museum.
Historiker Lisbeth K. Nielsen, VUC Vejle.
Museumsinspektør Conny Ramsgård, Koldinghus.
De tre foreslåede blev enstemmigt valgt.

Pkt. 5) Medlemskontingent.
Bestyrelsen foreslog, at man fortsatte uændret med et årskontingent på 170 kr. Det blev vedtaget.

Pkt. 6) Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslog navneforandring, således at foreningen fremover hedder ”Historisk forening
for Sydøstjylland”.
Begrundelsen er, at foreningen ikke ønsker at blive forvekslet som en forening, primært med
aktiviteter i Vejle kommune. Desuden vil bestyrelsen med sit forslag opnå, at alle de områder vi
geografisk dækker fra Christiansfeld i syd til Hovedgård i nord, kan identificere sig med
foreningens virke.
Steen Wulff Andersen sagde, at navneskiftet var en nødvendighed, hvis medlemmerne ønsker at
foreningens aktiviteter skal bære fremad.
Ved afstemning var der 20 stemmer for og ingen imod. Lovene kræver ¾ deles flertal, som således
var opnået. Blandt de fremmødte var flere ægtepar og et medlemskab af foreningen medfører en
stemme pr. husstand.

Pkt. 7) Eventuelt.
Lars Bjørneboe sagde, at årsmødet var med det lige vedtagne navneændring, et historisk øjeblik for
foreningen.
Derefter takkede han Lars Ebbehøj for hans indsats i bestyrelsen som repræsentant for Vejle
Vestegn og overrakte ham bestyrelsens gave som tak for indsatsen.
Lars Ebbehøj takkede for gaven og rettede også en særlig tak til foreningens formand.
Efter at foreningens formand havde takket Poul Berrig for hans kompetente varetagelse af
dirigenthvervet, sluttede årsmødet.
Referent: John Juhler Hansen

