
HISTORISK SAMFUND FOR SYDØSTJYLLAND
   ÅRSMØDE 8. MAJ 2010, PÅ KOLDINGHUS
Lørdag den 8. maj 2010 afholdt HSSO sit årsmøde på Koldinghus. Der var mødt 35 deltagere frem.
Efter årsmødet holdt lektor Ulrik Langen, Syddansk Universitet, foredrag om Christian VIII. 

Referat fra årsmødet:
Foreningens formand, Lars Bjørneboe, bød de fremmødte velkommen. Derefter gik vi over til
dagsordenen:

Punkt 1) Valg af dirigent.
Som dirigent blev foreslået Niels Kr. Christensen, Kolding, der blev valgt. Han konstaterede at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

Punkt 2) Bestyrelsens beretning.
Foreningens formand, Lars Bjørneboe, aflagde bestyrelsens beretning. Først fortalte Lars om
foredragsrækken i vinterhalvåret  2009 / 2010. Der havde været en god tilslutning til alle foredrag.
Vi arrangerer dem altid i samarbejde med de lokale foreninger eller den lokale afdeling af
Folkeuniversitetet. En linie, som vi vil fortsætte med.

Derefter fortalte Lars om den overgangsordning, Kulturministeriet havde lavet ved amternes
nedlæggelse omkring tilskud til foreninger som vores. Ordningen var i kraft fra 2007 til 2010 og det
er således sidste år i år. Vi skal fremover søge hver af de fem kommuner, foreningen dækker, om
økonomisk tilskud. Bestyrelsen har ideer nok til ansøgninger til separate formål, men vi håber også
på en fast årlig støtte fra enkelte af disse kommuner. Ligeledes siger vi hjertelig tak til vores
sponsor Billund Lufthavn. 

Lars fortalte om sagen med kassation af vores boglager og den lykkelige udgang, sagen havde fået.
Region Syddanmark havde dybt beklaget sagen og vi havde også fået en økonomisk kompensation.

Foreningen vil forsøge at få alle årgange af Vejle Amts Årbog elektronisk skannet og lagt ud på
internettet. Den årbog der nu udkommer i oktober 2010, bliver den 105. årgang af vores årbog. 

Foreningen har nu udsendt syv elektroniske nyhedsbreve, hvor vi formidler nyheder fra lokale
museer og arkiver. Dermed spreder vi budskaberne om hvad der sker i det lokalområde, vores
forening dækker. Der er tilmeldt 250 medlemmer på denne service. Vi modtager megen god
tilbagemelding på denne service – også fra ikke-medlemmer. 

I det hele taget er internettet stedet, hvor mange informationer i dag findes. Også
Kulturarvsstyrelsen har taget nettet i brug med en hjemmeside, hvor de formidler 1.000 gode
historier. 

I det forløbne år har foreningens årbog skiftet såvel formatstørrelse som navn til ”Lokalhistorie fra
Sydøstjylland”. Desuden har foreningen udgivet en bog: ”Magten & Menneskene”, der fortæller
historien om Vejle Amt 1794 til 2006. Bogen udkom den 5. oktober 2010. Den blev godt modtaget
midt i den politiske debat op til kommunevalg 2009. Og har også solgt godt. 



Medlemstallet satser bestyrelsen også på at få øget. Vi har fået fremstillet et hvervekort, der uddeles
ved møder og arrangementer. Vores ambition er at få medlemstallet op på 650 medlemmer – og
fastholde dette medlemstal. Den afgang vi har haft, skyldes især den høje gennemsnitsalder i
medlemsskaren. Pr. 1. januar 2009 havde vi 560 medlemmer, mens tallet pr. 3. maj 2010 var på 545
medlemmer. Afgangen i det forløbne kalenderår 45-50 medlemmer, tilgang 30 – 35 medlemmer. 

Foreningens samarbejder også med lokalarkivernes i det lokalområde, foreningen dækker. Tidligere
hed deres paraplyorganisation ARVE. Men som en konsekvens af nedlæggelsen af amtet, bliver
også denne forening nedlagt. De har på en generalforsamling 3. maj 2010 besluttet sig for en
nedlæggelse med virkning fra 1. januar 2011. Vi håber på et tæt samarbejde fremover med de af
deres medlemmer, som har ønske herom.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt fem bestyrelsesmøder. Lars slutter sin beretning med at
takke bestyrelsen for deres arbejde, samt ikke mindst de bestyrelsesmedlemmer, som har lagt hus til
et bestyrelsesmøde.

DEBAT:
Dirigenten spurgte om der var indlæg eller kommentarer til beretningen. Det var ikke tilfældet.
Dirigenten satte beretningen til afstemning, hvor den blev enstemmigt vedtaget. 

Punkt 3) Regnskab og budget ved kassereren.
Kassserer Benny Andersen fremlagde regnskabet for 2009. 

DEBAT:
Fra salen blev det foreslået, at man til næste år på det årsregnskab som skulle godkendes, også
kunne se budgettallene for det år, regnskabet omfatter. Det tog kassereren til efterretning. 

Derefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget. 

Derefter fremlagde kasserer Benny Andersen budget for 2010. Og fortalte om hvilke tiltag, der
økonomisk ligger for det kommende år. Om bogsalget sagde han, at det på grund af destruktionen af
vores boglager på Regionsgården, ikke havde været så højt som i tidligere år. Til gengæld havde
salg af Magten & Menneskene været med til at øge foreningens formue. 

DEBAT:
Erik Toftgaard sagde, at engangsindtægter ikke er nok til at opretholde en forening som vores.
Medlemstallet skal op, hvis man fremover vil sikre at foreningen kan køre uden underskud. Et
synspunkt som Benny Andersen var helt enig med ham i. 

Derfor var der fra salen også forslag om at øge kontingentet (årskontingent p.t. 170 kr. pr.
husstand). Benny Andersen var umiddelbart ikke så meget for dette, da han så frygtede yderlig
medlemstilbagegang. Punktet behandles på dagsordenen punkt 5.

Punkt 4) Valg til bestyrelsen.
Dirigenten oplæste hvem der var på valg til bestyrelsen. Derunder, at Lars Peter Lund, Egtved, ikke
ønskede genvalg. 
Bestyrelsen foreslog Inger Lehmann, Egtved, som nyt bestyrelsesmedlem. 



Derefter blev følgende valgt til bestyrelsen:
Conni Ramskov, Kirsten Øbro, Peter Bjørn Larsen, Erik Voss, Inger Lehmann.

Punkt 5) Medlemskontingent.
Bestyrelsen indstillede til, at årskontingent fortsatte uændret med 170 kr. 

Dirigenten bad om forslag.
Flere foreslog at øge kontingentet. 

Foreningens formand, Lars Bjørneboe, sagde at han anså det for at være den sidste udvej. 

Fra de fremmødte blev spurgt, om bestyrelsen forventede at kunne modtage kommunalt tilskud?
Lars Bjørneboe var ikke for optimistisk omkring dette. Selv om kommunerne får meget tilbage for
de små beløb, en forening som vores kan imødese at modtage. Lars mener overordnet, at det
påskønnes for lidt, men at lokalsamfundene får 10-fold tilbage gennem foreninger som vores, der
arbejder for at øge og styrke interessen for lokalhistorie. 

Der blev tre forslag til kontingentbeløb for 2011: Uændret 170 kr. En stigning på 10 kr. til 180 kr.
En stigning på 30 kr. til 200 kr.

Dirigenten bragte det mest vidtgående forslag til afstemning. Der var syv stemmer for at øge
kontingentet med 30 kr. til 200 kr. årligt. Der var 17 stemmer for at bevare kontingentet uændret, på
170 kr. årligt. Sidstnævnte vedtaget, uændret kontingent i 2011.

Punkt 6) Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 7) Eventuelt.
Lars Bjørneboe omtalte et forslag til et kommende projekt for HSSO, en lokal kunsthistorie,
periodisk dækkende 500-årene fra 1500 til 2000. 

Derefter afsluttede Lars Bjørneboe årsmødet. Det gjorde han ved at rette en varm tak til vores
afgående bestyrelsesmedlem, Lars Peter Lund, Egtved, som desværre ikke havde mulighed for at
være til stede ved årsmødet. Lars ville huske ham for de mange vigtige indspark han var kommet
med i sin tid som bestyrelsesmedlem i Vejle Amts Historiske Samfund (nu HSSO). Samt ikke
mindst hans store interesse for og mangeårige arbejde omkring Egtveds historie, hvor han har haft
sit virke hele sit liv.  
 
Referent: John Juhler Hansen


