Referat årsmøde 2016 Historisk Samfund for
Sydøstjylland lørdag 21. maj 2016.
Årsmødet blev afholdt på Industrimuseet, Gasvej 17, 8700 Horsens.
Der var 39 deltagere i årsmødet.

Dagsorden:
Formanden byder de fremmødte til årsmøde 2016 velkommen.
Punkt 1: Valg af dirigent.
På bestyrelsens vegne foreslår Erik Toftgaard Kirsten RykindEriksen til dirigent. Kirsten blev
enstemmig valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet med brev udsendt 19.
april 2016 til alle foreningens medlemmer.
Punkt 2: Bestyrelsens beretning.
Dirigenten overlod ordet til formanden, Erik Toftgaard, som aflagde:
Bestyrelsens beretning for perioden 18. april 2015 – 21. maj 2016
Årsmødet 2015
Årsmødet blev holdt lørdag den 18.april 2015 på Højskolen Snoghøj ved Fredericia med 45
deltagere. Vejret var sommerligt, og vi kunne nyde omgivelserne og udsigten til Lillebælt. Ved
mødets åbning blev Tage Schjøtt valgt som dirigent.
Der skulle vælges 6 bestyrelsesmedlemmer. På valg var Benny Andersen, Arne Bendixen, Vigand
Rasmussen, Hanne Hybschmann Thellesen og jeg, som alle blev genvalgt, samt Palle Bruus, der
ikke modtog genvalg. Som nyt medlem valgtes Poul Ulrich Jensen.
Efter årsmødet var der kaffebord og derefter holdt Anette Borchorst, der er professor ved Aalborg
Universitet, et foredrag med titlen ”1915grundloven – demokratiets grundlov?” Anette Borchorst
beskrev på udmærket måde de forhandlinger og debatter, der var ført i tiden indtil grundlovens
vedtagelse, herunder de synspunkter, der var fremført for og imod, at kvinder fik valgret. Ved
1915grundloven fik kvinderne som bekendt valgret.
Sommerudflugten 2015
Vores sommerudflugt lørdag den 22. august 2015 gik til herregården Sønderskov og Skibelund
Krat. Igen var vejret smukt. Vi blev budt indenfor i Sønderskov, som nu er lokalhistorisk museum.
Inde i herregården viste frivillig medarbejder AnneMette Graubæk os rundt i bygningen og fortalte
levende om bygningens historie og den gennemførte restaurering. Vi hørte om nogle af
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herregårdens ejere og beboere. Efter den grundige rundvisning gik vi ned i restauranten i den
hvælvede herregårdskælder, hvor vi fik kaffe og lækre kager.
Derefter kørte vi hen til Skibelund Krat, hvor museumsinspektør Linda Klitmøller fortalte os om
stedets historie som nationalt mødested med talerstolen, hvor der blev holdt store friluftsmøder. Fra
talerstol og mødeplads var der i sin tid udsigt over Kongeåen til ”det tabte land”. Endvidere
gennemgik hun humoristisk og indsigtsfuldt de portrætbuster og mindesten for personer, der har talt
for den sønderjyske sag, der er opstillet omkring mødestedet. Der var 43 deltagere.
Receptionen ved præsentationen af Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2015 foregik torsdag den
8. oktober 2015 på Vejle Kunstmuseum. Der var også denne gang mange deltagere. Mange af
forfatterne til artiklerne deltog. Først gennemgik medlem af redaktionsudvalget Vigand Rasmussen
årbogens indhold. Derefter fortalte Lars Bjørneboe, der har skrevet artiklen ”Om alterduge og
modedukker”, om den franske modes lynhurtige påvirkning af den danske mode i slutningen af
1600talletog særligt om anvendelsen af da opfundne trædukker til at vise kopier af de
klædningsstykker, som ville blive mode i den kommende sæson. Også i 2015 er der udgivet en
smuk årbog. Denne gang med 9 artikler om emner rækkende fra den nævnte artikel om moden i
slutningen af 1600tallet over omtalen af et barokbæger fra gården ”Ulfstofte” i Andkær til ”Et liv
som ingeniør på Bygholm 1963 1999”. Herudover er der beretninger fra lokale arkiver og museer
samt en anmeldelse af bogen Frederikskirken i Vonsild.
Redaktionsudvalget for 2015bogen bestod af Vigand Rasmussen, Ulla Kellermann, Astrid Wandel
og Peter Matthesen. Ulla Kellermann er siden rejst til Sjælland, og Astrid Wandel har ønsket at
blive fritaget for redaktionsarbejdet. Det er nu Vigand Rasmussen, Peter Matthesen og Poul Ulrich
Jensen, der redigerer den kommende årbog 2016, der præsenteres ved en reception på Vejle
Stadsarkiv torsdag den 6. oktober 2016.
Også i år har vi holdt en såkaldt lokalhistorisk inspirationsdag, i år torsdag den 26. februar i
Roberthus i Egtved.
Emnet var denne gang ”Byhistorie, bygningskultur og bevaring af samme”. Museumsinspektør
Lisbeth Aagaard Lykke fra VejleMuseerne kom med konkrete eksempler på, hvordan museet
håndterer sager omkring nedrivninger, ombygninger af ældre, bevaringsværdige bygninger eller
andre byggearbejder, der vil påvirke kulturarven. Museumsinspektør Linda Klitmøller fra Museet
på Sønderskov i Vejen Kommune rettede søgelyset mod stationsbyerne og beskrev, hvilke
kulturhistoriske bevaringsværdier, de repræsenterer, og hvor svært det er at trænge igennem med at
sikre disse værdier. Der var 26 deltagere og en god debat og spørgelyst.
Historisk Samfund har arrangeret eller været medarrangør af 5 foredrag i den forløbne
sæson 2015/2016:
Den 24. november 2015 havde Historisk Samfund i samarbejde med Vejle Amts Folkeblad
arrangeret et foredrag af historikeren Poul Porskær Poulsen med titlen ”En tur på og ved Vejle
Fjord”. Mødet blev holdt i Folkebladets lokaler. Foredraget byggede på den da netop udgivne bog
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om Vejle Fjord, som Poul Porskær har redigeret, og gennem billeder blev vi ført hele vejen rundt
om fjorden fra Juelsminde til Trelde Næs. Der var stor tilslutning også af gæster fra Vejle
Byhistoriske Selskab og mødet havde ca. 80 deltagere.
Den 10. februar 2016 havde vi i samarbejde med Grænseforeningen Vejle Vesteregn og
Folkeuniversitetet Vejle et møde på Vingsted Mølle. Gert Karkov, der i mange år drev gården
Immervad mellem Vojens og Rødding og har været viceformand i Dansk Landbrug, fortalte om
Sønderjylland, landbrug og mennesker.
Den 24. februar 2016 havde Fredericia Museums Venner arrangeret et møde på Lokalhistorisk
Arkiv i Fredericia. Her fortalte museumsleder Lars Froberg Mortensen om Jyllandsslaget 1916.
Slaget var kulminationen på den maritime duel mellem Storbritannien og det Tyske Kejserdømme.
Det diskuteres stadig, hvem der vandt. Men efter slaget skiftede den tyske flåde taktik og satsede på
ubåde.
Den 9. april 2016 havde Historisk Samfund arrangeret et besøg på Besættelsestidssamlingen i
Kolding med et foredrag af Erik Voss. Frank Hansen fremviste sin omfattende samling af genstande
og materiale fra besættelsen, og Erik Voss fortalte om de vigtigste episoder i Kolding under
besættelsen. Der var 30 deltagere og dermed absolut fuldt hus i de snævre lokaler.
Den 12. april 2016 holdt seniorforsker, dr. phil. Annette Hoff, Den Gamle By, et foredrag på
Horsens Bibliotek med titlen ”Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie”. Anette Hoff har i oktober
2015 udgivet Den Danske Tehistorie og Den Danske Kaffehistorie. I foredraget blev beskrevet den
levende historie fra 1660 til i dag. En historie, der har forvandlet vores sociale liv og vore
samværsformer.
Vi vil gerne holde møder i samarbejde med lokalhistoriske foreninger, lokalarkiver eller det lokale
bibliotek. Og så har vi et godt samarbejde med Grænseforeningen om det årlige arrangement den
10. februar.
Nyhedsbreve
Vores bestyrelsesmedlem Erik Voss står for udsendelse af nyhedsbreve pr. mail. Han indsamler
oplysninger, sætter nyhedsbrevet op og sender det til de mailadresser, vi har. Nyhedsbrevet der
udsendes til alle interesserede, anvendes også til at give en ”reminder” om nært forestående
arrangementer som nu dette årsmøde. I nyhedsbrevet fortæller Erik Voss også om andre foreningers
møder, der kan være af interesse for vore medlemmer.
Hjemmeside
Vores hjemmeside kører med en webmaster, der sørger for, at oplysningerne er aktuelle. Det er Erik
Voss og mig, der giver ham besked om, hvad der skal på hjemmesiden.
Foreningens økonomi
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Foreningens økonomi er sund og blev forbedret i 2015, ikke mindst fordi en privat fond igen i 2015
har ydet os et tilskud på 30.000 kr. Det er vi naturligvis taknemmelige for. Vores kasserer Peter
Bjørn Larsen, der desværre nu går af, vil komme nærmere ind på tallene.
Vi har siden sidste årsmøde haft fire bestyrelsesmøder, alle i Bygningen i Vejle. Jeg synes, at vi har
et godt samarbejde i bestyrelsen, og jeg vil gerne sige tak til mine kolleger for samarbejdet.
Foreningens medlemmer
I 2015 modtog vi kontingent fra 383 medlemmer. Det aktuelle medlemstal er nu omkring 370.
Nogle biblioteker, der tidligere var medlemmer og fik årbøgerne på den måde, er i stedet gået over
til at købe årbøgerne.
Vi er meget glade for de medlemmer, vi har, og vi vil sandelig gerne byde nye medlemmer
velkommen.
Årbogen
Vores flagskib er årbogen, som nu hedder Lokalhistorie fra Sydøstjylland. Det er Lokalhistorie fra
Sydøstjylland, der er noget særligt for os, og det er en tanke værd, at årbogen er udkommet hvert år
siden 1905.
Vi forventer, at der stadig vil være forfattere til gode artikler med lokalhistorisk indhold, som gerne
vil have deres artikler optaget i årbogen.
Fremtiden
Medlemmer er vores eksistensberettigelse. Hvis ingen medlemmer, eller hvis meget få medlemmer
intet Historisk Samfund. Vi håber, at vi med årbogen, årsmøde, sommerudflugt, reception og
foredrag i årets løb kan fastholde medlemstallet og tiltrække nye medlemmer.
Efter formandsberetningen åbnede dirigenten debatten om formandsberetningen. Der var opfordring
til, at medlemmerne er behjælpelige med at skaffe nye medlemmer, så foreningens medlemstal igen
øges. Et medlem rejste debatten, om der var interesse for foreningen blandt undervisere på
gymnasier i vores område? Formanden nævnte, at Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2016 kommer i et
lidt større oplag, og de overskydende bøger skal bruges for at øge kendskabet til foreningen.
Spørgsmålet om at have en ”kontaktperson” på hvert gymnasium blev rejst. Det kunne være de
lokale historielærere eller undervisere i samfundsfag.
Formanden sagde, at foreningen gerne sender årbøger rundt for at hverve nye medlemmer. I den
forbindelse blev spørgsmålet om en ny folder om foreningen også rejst.
Derefter blev formandens beretning enstemmigt vedtaget.

Punkt 3: Regnskab og budget ved kassereren
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Peter Bjørn Larsen aflagde regnskab for 2015 og budget for 2016. Begge dele blev uddelt til alle
mødets deltagere og ligger i mødereferatet som bilag.
Peter gennemgik tallene. Det fremgik, at foreningen med udgangen af 2015 har en formue på
210.840,63 kr. og dermed en solid økonomi.
Foreningens sponsorer blev omtalt og takket. Peter Bjørn sagde, at en væsentlig årsag til
medlemstilbagegangen er den høje gennemsnitsalder.
Løssalg af foreningens årbøger er ikke ret stort. Bogen sælger så godt som ikke hos boghandlerne i
de fire købstæder.
Derefter åbnede dirigenten for debat om regnskabet. Der blev spurgt om årsagen til, at årbogen var
endnu billigere at trykke i 2015 end i 2014. Peter Bjørn svarede, at i 2014 skiftede vi trykkeri. Og
der naturligvis i den forbindelse havde været ekstra betaling for indkøring.
Til et spørgsmål om fællesarrangementer og dækning af udgifter. Peter Bjørn svarede, at nogle
gange var det ”halvthalvt”, andre gange dækkede vi alle udgifter. Og så var de foredrag, hvor vi
var medarrangør, men der ingen udgifter var for HSSO.

Derefter blev regnskabet enstemmig godkendt.
Punkt 4: Valg til bestyrelsen.
Der var genvalg til bestyrelsen af Erik Voss, Metha Lange, Karsten Merrald Sørensen og Astrid
Wandel. Peter Bjørn Larsen ønskede ikke at modtage genvalg.
Der var tre vakante bestyrelsesposter. Der blev kun omstillet Kurt Meiner Hansen, Bredballe, som
blev valgt for tre år.
De to øvrige bestyrelsespladser er vakante.
Formanden tog ordet og takkede Peter Bjørn for hans bestyrelsesarbejde og ikke mindst for de år,
han havde fungeret som foreningens kasserer. Derefter overrakte han Peter Bjørn en gave som tak.
Punkt 5: Valg af revisor.
Leif Solberg Andersen genvalgtes som revisor for tre år.
Punkt 6: Fastsættelse af årskontingent for 2017.
Årsmødet besluttede at have uændret kontingent i 2017, årligt 225 kr.
Punkt 7: Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
Punkt 8: Eventuelt.
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Formanden takkede Kirsten RykindEriksen for at have varetaget dirigenthvervet. Derefter var
årsmødet slut.

Referent: John Juhler Hansen
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