Referat fra Årsmøde i HSSO 25. maj 2019 i Brædstrup
Mødet blev afholdt i Tinghuset i Brædstrup og som vært bød Benny Andersen os
velkommen og fortalte kort om Tinghusets historie. Bygningen er ejet af Horsens
Kommune, lige istandsat og i dag medborgerhus. Derefter blev årsmødet afholdt. Da
det var slut, bød foreningen på kaffebord og kl. 15 til 16 talte vores foredragsholder,
Per Kristensen om ”Gudenåen ved Vestbirk i fortid, nutid og fremtid”.
ÅRSMØDEREFERAT
Erik Toftgaard bød de fremmødte medlemmer velkommen og der var mødt 39 frem.
Punkt 1: Valg af dirigent:
Formanden foreslog Niels Kolind som dirigent, og han blev valgte til dirigent.
Punkt 2: Bestyrelsens beretning:

Erik Toftgaard fremlagde bestyrelsens beretning 2018-2019:
”Årsmødet blev holdt lørdag den 26. maj 2018 i mødelokalet på Uldum Mølle med
27 deltagere. Niels Kolind blev valgt som dirigent. Der var fem
bestyrelsesmedlemmer på valg: Benny Andersen, Arne Bendixen, Poul Ulrich Jensen,
Vigand Rasmussen og jeg, og vi blev alle genvalgt.
Efter årsmødet var der kaffebord. Derefter fortalte museumsleder Rasmus Kreth om
Glud Museums historie og status i dag som Hedensted Kommunes museum, og derpå
fortalte mølleren Jacob Hanquist Petersen, der er historiker, om møllen. Den
oprindelige mølle brændte i 1894, blev genopbygget i 1895 og var i brug indtil 1981.
Siden har lokale ildsjæle arbejdet med at få restaureret møllen, der i dag er en af de få
hollandske møller, der er i drift. Til sidst viste mølleren os rundt i møllen, hvor vi fra
omgangen kunne se de vældige møllevinger – og udsigten.
Vores sommerudflugt den 8. september 2018 var en tur på de historiske volde i
Fredericia og i Fredericia midtbys lige gader. Museumsleder Karsten Merrald
Sørensen førte os rundt og fortalte kyndigt og med god stemmekraft om, hvad vi så.
Vi begyndte ved statuen Den Tapre Landsoldat og fortsatte op på volden, hvor vi bl.
a. var oppe i det store vandtårn. Derpå så vi nogle af de gamle gårde og huse i byen.
Vi sluttede med kaffe i Seniorhuset J.P. Schmidt. Vi var 35 deltagere.
Den 20. september 2018 havde Horsens Kulturhistoriske Forening og vi et besøg på
herregården Bidstrup ved Langå. Det var en naturlig opfølgning af mødet den 15.
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marts 2018, hvor historikeren Annette Hoff havde fortalt om ”Karen Rosenkrantz de
Lichtenbergs hverdagsliv i 1771-96 på herregården Bidstrup og i Horsens”. Karen
Rosenkrantz de Lichtenbergs omhyggeligt førte regnskaber fra 1771 til 1796 er
bevaret, og endvidere er der bevaret to års dagbøger. På Bidstrup blev vi vist rundt i
hovedbygningen og i herskabsstalden af ejeren Geert Honnens de Lichtenberg,
niende generation af slægten, og hans hustru. Vi så det vældige gårdanlæg, og vi så
de velbevarede små sale i hovedbygningen, der står med indretning fra 1700-tallet.
Godsejeren var en meget veloplagt og munter fortæller, der underholdt os, også mens
vi drak kaffen i hovedbygningen. Her var vi 46 deltagere.
Årets helt ekstraordinære arrangement og begivenhed var den historiske togtur med
damptog lørdag den 6. oktober 2018: Kolding – Fredericia – Børkop – Vejle –
Horsens og retur. Turen blev tilrettelagt til markering af 150-året for den første
togkørsel på den nye jernbane mellem Fredericia og Aarhus. Vi havde dristet os til at
leje et 100 år gammelt damplokomotiv og fire gamle, brune DSB vogne fra 1930`erne
hos ”Sydjyllands Veterantog.” Den ene af vognene var i øvrigt en restaurantvogn, der
har været med i en Olsen-bande film. Det kostede en hel del at leje sådan et tog, men
vi fik et betydeligt tilskud hertil fra Bodil og Jørgen Munch-Christensens Kulturlegat.
Inden turen var vi spændte på, om der ville være nok deltagere, men der viste sig at
være rigtig stor interesse. Der var fuldt hus, dvs. ca. 180 deltagere, herunder mange
jernbaneentusiaster fra hele landet. Men også bedsteforældre og forældre med børn. I
toget var der togfører og konduktører i gamle uniformer. I Børkop var der musikkorps
og en masse mennesker på perronen, og tidligere borgmester Leif Skov holdt en tale,
som den kunne være holdt i 1868, hvis toget dengang havde holdt et ellers planlagt
stop i Børkop. Ved ankomsten til stationerne var der mange jernbaneentusiaster, som
fotograferede. Og inde i toget sad vi hyggeligt – som i gamle dage- og småsludrede
med medpassagererne. På Horsens Station holdt bestyrelsens jernbaneekspert Vigand
Rasmussen, stående på en medbragt sodavandskasse, en lille tale om, hvorledes
jernbaneindvielsen i sin tid var blevet fejret. Så var der et ophold i Horsens, hvor vi
kunne gå en lille tur, inden tilbagerejsen, hvor vi så igen fik et klip i de originale
billetter.
Der var en masse god presseomtale af begivenheden, og vi havde egentlig tænkt, at
det kunne virke som reklame for Historisk Samfund og skaffe os nogle nye
medlemmer. Men det har dog ikke givet en stor medlemstilgang. Vi syntes, at vi var
modige, da vi kastede os ud i arrangementet. Og bagefter er vi meget glade for hele
forløbet.
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Årbogen Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2018 blev præsenteret ved en reception
torsdag den 25. oktober 2018 på Egtved Museum med mange deltagere i det
hyggelige lokale. Mange af forfatterne var med. Museumsinspektør Jannie Uhre
Ejstrud, der har skrevet en artikel om en trolddomssag på Egtvedegnen i 1620 fortalte
spændende – og gruopvækkende – om trolddomsprocesser, herunder om, hvor farligt
det kunne være at få ry for at have overnaturlige evner. Receptionen var egentlig
planlagt til en dato 14 dage tidligere, men da der var sket et uheld med tilskæringen,
blev leveringen af årbogen forsinket, og receptionen måtte derfor udskydes.
Trykkeriet eftergav os derfor hele trykkeudgiften, hvilket jo var en flot gestus.
Onsdag den 28. november 2018 havde vi i samarbejde med Horsens Kulturhistoriske
Forening et møde på Horsens Bibliotek, hvor historikeren og tidligere direktør for
Fiskeri- og søfartsmuseet i Esbjerg, Morten Hahn-Petersen holdt foredrag om Martin
Spangsberg, Vitus Berings næstkommanderende. Vi hørte en spændende beretning
om ekspeditionerne til Kamtjatka og det nordlige Stillehav, og de utrolige
forberedelser, der måtte foretages for at gennemføre årelange ekspeditioner over
ukendte områder. Bl.a. medbragte man materialer, så man var i stand til at bygge
skibe, når man nåede frem til det havområde, man vidste, man skulle passere. Morten
Spangsberg stammede fra Sydvestjylland, hvor ved man ikke præcist. Der var 44
deltagere.
Tirsdag den 15. januar 2019 havde vi – igen sammen med vor gode partner Horsens
Kulturhistoriske Forening – arrangeret et møde på Horsens Museum, hvor
historikeren Bodil Møller Knudsen holdt foredrag med titlen ”Alt det, danskerne fik
til at sætte på bordet og til at spise fra kontinenter langt fra vores eget i årene mellem
1400 og 1850”. Bodil Møller Knudsen påviste en større og større spredning af
”udenlandsk” mad og drikke. Mange af de varer, som kun de allerrigeste spiste
omkring år 1600, blev noget, alle spiste et par hundrede år senere. Her var der 52
deltagere.
På ”afstemningsdagen”, den 10. februar 2019, holdt vi som sædvanlig møde i
samarbejde med Grænseforeningen Vejle Vesteregn. Mødet blev holdt på Vingsted
Mølle. Den endnu ret nyudnævnte danske generalkonsul i Flensborg, Kim Andersen,
talte om den aktuelle situation i grænselandet og om generalkonsulatets historie og
opgaver. Det var spændende at høre om samarbejdet og de mulige interessekonflikter
bl.a. om økonomi mellem den danske stat repræsenteret af generalkonsulatet og
mindretallets foreninger. Her var vi 38 deltagere.
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Mandag den 18. februar 2019 havde vi den årlige lokalhistoriske inspirationsdag i
Roberthus i Egtved. Emnerne var ”bevaring og registrering af genstande” og
”samarbejde mellem skoler og lokalhistoriske arkiver og museer”.
Konservator Michael Højlund Rasmussen, Center for bevaring af kulturarv, fortalte
om konservering og opbevaring af bevaringsværdige genstande. Vi hørte om, hvor
kompliceret det kan være at sikre bevaringsværdige materialer.
Kultur- og naturvejleder Jens Kjær. Glud Museum, fortalte om ideerne og
erfaringerne fra samarbejdet mellem lokalarkiver, skoler og museer. Ideen er bl.a., at
lokalarkiver bakker op, og at lokale borgere fortæller skoleeleverne om livet og
fagene og historien i landsbyen og omegnen.
Inspirationsdagen forløb glimrende, og her var vi 39 deltagere.
I årets løb har vi således haft møder i samarbejde med Horsens Kulturhistoriske
Forening og Grænseforeningen Vejle Vestegn. Vi vil gerne samarbejde med
foreninger og lokalarkiver.
Vores næstformand Karsten Merrald Sørensen har stået for udsendelse af
nyhedsbreve pr. mail. I en stor del af året har han udsendt et nyhedsbrev hver måned.
Man kan læse om foreningen på vores hjemmeside.
En slægtsforsker har sørget for, at alle vore årbøger for tiden fra 1905 til 2015 er
blevet digitaliseret. Så man kan nu søge efter emner og steder i Slægtsforskernes
Bibliotek.
Foreningens økonomi er igen forbedret i 2018, dels fordi vi blev fritaget for betaling
af trykning af årbogen, og dels fordi en privat fond igen i 2018 har givet os et tilskud
på 30.000 kr.
Vi har i det forløbne år haft fem bestyrelsesmøder. Alle i bygningen i Vejle. Mine
bestyrelseskolleger har taget sig af inspirationsdagen, fundet foredragsholdere,
skrevet mødereferater, holdt styr på økonomi og tingene i det hele taget. Jeg vil gerne
sige tak til mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde.
Vi har nu omkring 300 medlemmer. Vi er taknemmelige for de medlemmer, vi har,
og vi er glade for jeres deltagelse i årsmødet og andre møder.
Igen i år vil jeg fremhæve, at vores store og vigtige opgave er at udgive den årlige
Lokalhistorie fra Sydøstjylland. Fra redaktionsudvalget har jeg netop hørt, at der
modtaget virkelig gode artikler til den kommende årbog”.
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Dirigenten spurgte om der var kommentarer til beretningen, hvilket ikke var tilfældet.
Punkt 3: Regnskab og budget ved kassereren:
Foreningens kasserer Kurt Meiner Hansen omdelte regnskab 2018 og forslag til
budget 2019.
Tallene blev gennemgået. Omkring kontingent var indtægten faldende, fordi
medlemstallet er i tilbagegang.
Indtægter på salg af foreningens publikationer svinger fra år til år, i 2018 var
indtægten 2.610 kr. Årets indtægt for 2018 havde været 131.910 kr. Årets overskud
var 55.960 kr. Regnskabet blev godkendt.
Derefter gennemgik Kurt Meiner Hansen forslag til budget for 2019. Vi sparer en stor
portoudgift ved selv især i bestyrelsen, at dele så mange årbøger ud som muligt, hvert
efterår når den nye årbog udkommer. Der er kun 80 til 100 som sendes med
PostNord.
Derefter blev forslag til budget 2019 godkendt.
Punkt 4: Valg til bestyrelsen:
Metha Lange og Kurt Meiner Hansen blev genvalgt til bestyrelsen, mens Astrid
Wandel, Karsten Merrald Sørensen og Lene Wul ikke ønskede genvalg.
Der var nyvalg af tre bestyrelsesmedlemmer:
Fhv. lærer Knud Aage Hansen, Bredballe.
Arkivar Lisbeth Aagaard Lykke, Vejle (Fredericia Byarkiv).
Arkivar Henriette Bornemann Baudtler, Kolding (Kolding Stadsarkiv).
Erik takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i den tid, de havde
siddet i bestyrelsen.
Punkt 5: Valg af en revisor:
Leif Solberg Andersen blev genvalgt.
Punkt 6: Fastsættelse af medlemskontingent for 2020:
Bestyrelsen foreslog uændret et årskontingent for 2020 på 200 kr. Det blev vedtaget.
Punkt 7: Indkomne forslag.
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Der var ingen indkomne forslag.
Punkt 8: Eventuelt:
Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde og årsmødet var derefter slut.
Referent: John Juhler Hansen
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