
Referat af årsmødet i 
Historisk Samfund for Sydøstjylland 

lørdag den 18. april 2015 kl. 13 
på Snoghøj Højskole

Årsmødets formaliteter efterfulgtes af kaffebord samt et foredrag ved Anette Borchorst, 
professor ved Aalborg Universitet med titlen "1915 - grundloven – demokratiets 
grundlov?".
Til stede var 45 personer.

Mødet blev indledt med fællessangen ”Det er i dag et vejr” og formandens velkomst til 
årsmøde på Snoghøj højskole.

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Tage Schjøtt, som konstaterede, at indkaldelsen er sket i 
overensstemmelse med vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning for perioden 3. maj 2014 – 18. april 2015
Årsmødet 2014
Blev holdt lørdag den 3. maj 2014 på Give-Egnens Museum i Give med 37 deltagere. Vi 
blev budt velkommen til museet af museumsleder Anne Provst Skinnerup. 
Der skulle vælges 6 bestyrelsesmedlemmer På valg var Conni Ramskov, John Juhler 
Hansen, Karsten Merrald Sørensen og Ulla Kellermann, der alle blev genvalgt. 
Derudover indvalgtes Peter Matthesen som nyt bestyrelsesmedlem. Der var herefter én 
vakant plads i bestyrelsen, som vi lidt senere på året bad Hanne Hybschmann Thellesen 
indtræde i, og hun er derfor på valg i dag.
Efter årsmødet var der kaffebord og derefter holdt cand. mag.  og Ph.d- stipendiat Tea 
Dahl Christensen et foredrag med titlen ”Niels Kjeldsen. Historiebrug før og nu”. 
Foredraget handlede mest om helte som begreb. Hvorfor bliver nogle personer ophøjet til 
at være helte, og hvorledes har man til forskellige tider opfattet og tillagt nogle personer 
status som helt. Det varede længe, inden vi kom til netop Niels Kjeldsen.
I den efterfølgende debat pegede et kvindelig deltager på sin mand og sagde, at her sad 
faktisk en helt. Herefter fortalte tidligere søofficer Kjeld Buhl, der også er her i dag, 
beskedent, ydmygt og medrivende om, hvorledes han som chef på et flådefartøj i to 
situationer ved henholdsvis Grønland og Færøerne havde måttet træffe kritiske 
beslutninger for at redde nødstedte, der var i akut livsfare. Så vi måtte alle i tanken give 
medhold i, at her var en rigtig helt.
Sommerudflugten 2014 gik den 24. august til Tamdrup Kirke. 
Vi ankom til kirken i voldsomt bygevejr. Vel inde i kirken fortalte museumsinspektør 
Lars Pagh levende om kirkens bygningshistorie og om kalkmalerierne, og vi så den 
spændende altertavle med bl.a. billedet af Harald Blåtands dåb. Vi fik lov til at bevæge os
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lidt op i tårnet. Men en påtænkt vandring hen over kirkens loft måtte opgives, da man 
ikke kunne få lyset tændt. Efter opholdet i kirken kørte vi ind til Horsens, hvor vi drak 
kaffe på Jørgensens Hotel. Der var 57 deltagere i kirken og 24 til kaffen. 
Receptionen ved præsentationen af Lokalhistorie fra Sydøstjylland foregik den 9. 
oktober på Vejle Kunstmuseum. 
Her var vi i alt 60 deltagere. Redaktionsudvalget og mange af årbogens forfattere deltog. 
Karsten Merrald Sørensen, der har skrevet en artikel om Pjedsted sogn i 1600-tallet set 
fra kirkeregnskaberne, fortalte spændende om alt, hvad man kan udlede af disse 
regnskaber. Også i 2014 blev der udgivet en flot årbog. Denne gang med 12 artikler om 
meget forskellige emner rækkende fra Harald Blåtands palisade i Jelling til en historie fra
ny tid om kampen om et hjørnehus i Horsens. Herudover er der i bogen oplysninger fra 
lokale foreninger, arkiver og museer om deres aktiviteter. Redaktionsudvalget består af 
Vigand Rasmussen, Ulla Kellermann og Astrid Wandel, og de er nu i gang med arbejdet 
med en ny årbog, der præsenteres ved en reception på Vejle Kunstmuseum torsdag den 8. 
oktober 2015. 
Lokalhistorisk inspirationsdag, blev i år afholdt den 28. februar, i Roberthus i Egtved. 
Tanken er, at der her skal gives inspiration til arbejdet i lokale arkiver og lokale historiske
foreninger. I år rettede emnet sig meget direkte til frivillige i de lokale arkiver. Om 
formiddagen talte arkivar Karin Conradsen fra Vejle Stadsarkiv om frivillige på et 
lokalhistorisk arkiv og frivillige på et stadsarkiv. Og om eftermiddagen talte arkivar 
Thomas Norskov Kristensen, Aarhus Stadsarkiv, om frivillige på Aarhus Stadsarkiv med 
pladsproblemer. Det var vel overraskende at høre, at der er 18 fastansatte i Vejle, mens 
der er kun 5 fuldtidsansatte i Aarhus. Forklaringen er tilsyneladende, at man i Aarhus er 
startet langt senere med at samle arkivfunktionen i ét arkiv. To frivillige på Vejle 
Stadsarkiv fortalte om deres arbejde. Der var 25 deltagere, heriblandt lederen af arkivet 
på Endelave, der havde måttet rejse hjemmefra dagen før for at nå frem til mødet. 
Som afslutning var der en god diskussion, hvor der kom flere forslag til emner for en 
eventuel kommende inspirationsdag (gennemgå en bys udvikling, stationsbyen, hvordan 
håndterer man bygningsbevaring, samarbejde med det nye nationalhistoriske center i 
Jelling).
Historisk Samfund har arrangeret eller været medarrangør af 6 foredrag i den 
forløbne sæson 2014/2015:
Den 5. november 2014 havde Historisk Samfund i samarbejde med Vejle Amts Folkeblad
arrangeret et foredrag med fhv. transportminister Flemming Hansen, der havde valgt 
overskriften ”Politik til tiden”. Mødet blev holdt i folkebladets hovedsæde. Her fortalte 
Flemming Hansen veloplagt om sine år på Christiansborg, både som folketingsmedlem 
og som minister. Efter foredraget var der ivrig spørgelyst om bl.a. den påtænkte nye tog-
bro over Vejle Fjord og mulighederne for en motorvej lige forbi Give til Aalborg. Der var 
vel godt 20 deltagere.
Samme aften var der et møde i Kolding, hvor museumsleder Poul Berrig talte om emnet 
”Omkring første verdenskrig på Koldingegnen”. Dette møde blev holdt i samarbejde med
Kongeåmuseet og Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn.
Den 10. februar 2015 havde vi i samarbejde med Grænseforeningen Vejle Vesteregn og 
Egtved Museumsforening et møde på Museet Højvang i Egtved til markering af 
afstemningsdagen i 1920. I år fortalte professor i moderne historie Niels Arne Sørensen 
fra Syddansk Universitet ”Den mærkværdige historie om Coca-Colas lange vej til 

2



Danmark”. Vi hørte om, hvorledes Coca-Cola fulgte med de amerikanske soldater rundt i 
verden under 2. verdenskrig og senere, og så hørte vi om, hvor mange vellykkede 
benspænd der blev foretaget i Danmark navnlig fra bryggeriernes side for at forhindre 
denne ”udanske” drik, som muligvis indeholdt kokain, i at komme til landet. Coca-Cola 
kunne undervejs argumentere med, at det uden for jerntæppet kun var diktaturstaten 
Spanien og Danmark, der forhindrede salg af Coca-Cola. Emnet havde ikke appelleret til 
så mange af Grænseforeningens medlemmer, og vi var 23 betalende deltagere.
Lørdag den 7. marts 2015 var der om eftermiddagen møde i museet på Koldinghus med 
Historisk Samfund som arrangør. Her talte Henrik Skov Kristensen, der er overinspektør 
ved Nationalmusset og leder af Frøslevlejrens Museum om ”Frøslev- og Fårhuslejren”. 
Lejren var under anden verdenskrig for mange sidste station før deportation til tyske lejre.
Efter befrielsen blev Frøslevlejren omdøbt til Fårhuslejren. Rollerne blev byttet om: 
Fangevogterne blev fanger og omvendt. Der var rigtig mange deltagere – godt 50 -  i 
mødet.
Tirsdag den 10. marts 2015 havde vi et møde i Reformert Skole i Fredericia i samarbejde 
med Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn. Museumsinspektør Vibeke Kaiser-
Hansen, Museerne i Fredericia, fortalte om den reformerte menighed i Fredericia. 
Baggrunden for foredraget var et forskningsprojekt med fokus på menighedens 
integrationsmæssige forhold i perioden 1720-1855. Der var 32 deltagere, som ud over at 
høre et godt foredrag også havde glæden af at se den reformerte kirke indefra.
I samarbejde med Horsens Kulturhistoriske Forening havde vi arrangeret et foredrag 
torsdag den 19. marts 2015. Her fortalte museumsinspektør, arkæolog ved Moesgaard 
Museum og Rosenkjærpris-modtager Jeanette Varberg levende om ”Glasvejen, romerske 
lejesoldater og vikingernes eventyr”. Ny forskning viser, at glasperler fundet i danske 
grave er fremstillet på ægyptiske og mesopotamiske glasværksteder. Perlerne har rejst 
over 5000 kilometer, og allerede i bronzealderen var der således vidtgående forbindelser 
mellem Norden og den store verden. 
Vi vil gerne planlægge og holde møder i samarbejde med lokale samarbejdspartnere. Det 
kan være lokalhistoriske foreninger, et lokalarkiv 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 og nyhedsbrevet sat op og sendt af sted til de mailadresser, vi har. 
Nyhedsbrevet, der udsendes til alle interesserede, anvendes også til at give en 
”påmindelse” om nært forestående arrangementer som nu dette årsmøde. Da vi så, at der 
kun var et lille antal tilmeldte, udsendt Erik et nyhedsbrev, og da vi stadig gerne ville 
have flere tilmeldinger, blev der igen udsendt et brev.  Vi bruger også nyhedsbrevet til at 
fortælle om andre foreningers møder, som kan være af interesse for vore medlemmer. Vi 
vil meget gerne have mailadressen for helst alle medlemmer, så vi kan få nyhedsbrevet ud
til så mange medlemmer som muligt.
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 være på hjemmesiden.
Foreningens økonomi
Foreningens økonomi er sund og blev forbedret i 2014, ikke mindst fordi en privat fond i 
regnskabsåret 2014 har ydet os et tilskud på 30.000 kr. Det er vi naturligvis taknemmelige
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for. Fra Vejle Kommune modtog vi i 2014 et tilskud på 10.000 kr. samt et tilskud til 
inspirationsdagen på 3.000 kr. Endvidere har vores udgift til trykning af årbogen været 
langt mindre end i foregående år. Vi er påpasselige med udgifterne. Bl.a. sparer vi meget 
ved, at bestyrelsesmedlemmerne sørger for at udbringe en stor del af årbøgerne. Vores 
kasserer Peter Bjørn Larsen vil komme nærmere ind på tallene.
Vi har siden sidste årsmøde haft tre bestyrelsesmøder, heraf de seneste to i Bygningen i 
Vejle. Jeg synes, at vi har et godt samarbejde i bestyrelsen, og jeg vil gerne sige tak til 
bestyrelsen for samarbejdet. 
Foreningens medlemmer
I 2014 modtog vi kontingent fra 415 medlemmer. Vores medlemstal ligger omkring 400. 
Vi er en forening, der blev stiftet med det formål at vække og nære den historiske 
interesse i området. Foreningen blev stiftet i 1905, så nu er foreningen selv blevet 
historie. Men forhåbentlig en historie, der vil leve videre.
Vi er meget glade for de medlemmer, vi har, og vi byder nye medlemmer velkomne. 
Vores flagskib er årbogen. Vi forventer, at der stadig vil være forfattere af artikler med 
lokalhistorisk indhold, som gerne vil have deres artikler optaget i årbogen. Vi håber, at vi 
med årbogen, årsmøde, sommerudflugt, reception og foredrag i årets løb kan fastholde 
medlemstallet og tiltrække nogle nye medlemmer.

Formandens beretning blev godkendt uden spørgsmål.

3. Regnskab og budget ved kassereren.
Peter Bjørn Larsen fremlagde det reviderede regnskab for 2014.
Vi har et medlems-år fra 1/5 til 30/4 og et regnskabsår for kalenderåret.
Der har takket være en fondsgave været gode indtægter i 2014, i alt 148.573 kr., og 
udgifterne har kun været på 97.520,15 kr., hvilket giver et overskud på over 50.000 kr., 
som har bidraget til et solidt indestående på bankkontoen.
Regnskabet blev godkendt.

Budget for 2015: Vi håber på de samme tilskud fra Vejle kommune, men vi tør ikke satse 
på den samme store fondsgave.
Kontingentindtægterne bliver mindre, fordi der langsomt falder medlemmer fra, ligesom 
indtægter fra bogsalg forventes at blive mindre. Forventede indtægter i alt 115.875 kr.
Udgifterne forventes blive en smule mindre, i alt 96.000 kr. Hvilket skulle blive et 
overskud på knap 20.000 kr. Når det er muligt at skabe overskud, er det rart at have et 
rygstød i banken.
Budgettet blev godkendt.

4. Valg til bestyrelsen
Der skal vælges 6 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Benny Andersen, Arne Bendixen, 
Vigand Rasmussen, Erik Toftgaard og Hanne Hybschmann Thellesen, der modtager 
genvalg, samt Palle Bruus, der ikke modtager genvalg.
Forslag til nyt bestyrelsesmedlem: Poul Ulrich Jensen, lokalhistoriker fra Vejle.
Der var genvalg og valg over hele linjen.
Formanden takkede Palle Bruus for hans meget engagerede indsats i bestyrelsen. 
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5. Valg af revisor.
Punktet udgår, da de to revisorer ikke er på valg i år.

6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2016.
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastholdes på 225 kr., hvilket årsmødet tiltrådte.

8. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag

9. Eventuelt.
Palle Bruus takkede for sin tid i bestyrelsen.
Der var ikke yderligere bemærkninger.

Formanden takkede Tage Schjøtt for at varetage dirigentjobbet under årsmødet.
Herefter sluttede årsmødet.

Referat v. Ulla Kellermann18. april 2015
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