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Rettet version. 14. maj 2012. 
 
Lørdag den 12. maj 2012 afholdt Historisk Samfund for Sydøstjylland sit ordinære årsmøde 2012 
på Glud Museum.  
 
Inden var der fra 10.30 til 12.00 foredrag om Glud Museums grundlægger Søren Knudsen, samt en 
kort rundvisning ved museumsinspektør Lykke Olsen.  
 
Efter årsmødet (kl. 14.00 til ca. 15.30) talte museumsinspektør Ph.d. Mikkel Venborg Pedersen, 
Nationalmuseet. Hans foredrag hed: Om folkemuseumsbevægelsen og frilandsmuseer i Danmark, 
Norden og Europa.”  
 
Herunder selve referatet fra Årsmøde 2012, der havde 37 deltagere. 
 
Dagsorden: 
 
Velkomst ved formanden: Foreningens formand, Lars Bjørneboe, bød deltagerne i Årsmøde 2012 
velkommen.  
 
Punkt 1: Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Lars Peter Lund, Egtved, som dirigent og Lars Peter blev valgt. Han 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Derefter gav han 
ordet til formanden, Lars Bjørneboe. 
 
Punkt 2: Bestyrelsens beretning. 
Lars Bjørneboe aflagde bestyrelsens beretning om foreningen og bestyrelsens arbejde 2011 / 2012 
og tog udgangspunkt i årsmødet sidste år, hvor Kulturarvsstyrelsens da lige afgåede formand, Steen 
Hvass, holdt årsmødeforedraget.  
 
Lars Bjørneboe drog også en sammenligning fra 1912, hvor Søren Knudsen grundlagde 
frilandsmuseet i Glud for at vise huse, genstande og rum som fortælling om fortiden og trak linjen 
op til nutiden, hvor museumsgæster forventer virtuelle udstillinger.  
 
Sommerudflugt 2011 gik til Krengerup, en herregård opført omkring 1790 og i dag har samme 
inventar som dengang.  
 
Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2011 kom igen ud som lidt af et mirakel. Tak til redaktionsudvalget, 
samt årbogsredaktør Leif Baun og Jelling Bogtrykkeri for indsatsen. Desværre var akustikken ved 
årbogspræsentationen i mødelokalet i Spinderihallerne i Vejle ikke god, men vi er lovet et bedre 
lokale i år, hvor præsentationen finder sted i Spinderihallerne i Vejle torsdag den 4. oktober 2012.  
 



Foreningen arrangerede den 25. februar 2012 igen lokalhistorisk inspirationsdag, men ikke med så 
mange deltagere, som i 2011. Desuden var vi udsat for, at enkelte foredragsholdere ikke levede op 
til det forventede. Men bestyrelsen arbejder videre med en ny inspirationsdag i 2013, hvor vi 
opfordrer de tilstedeværende til at melde ind med emner og foredragsholdere til dette arrangement.  
 
Vinterens foredragsrække 2011/2012 var omfattende – 13 arrangementer fra Hovedgård i nord til 
Christiansfeld i syd. Der havde været tilslutning fra 12 – 13 tilhørere og til 150 tilhørere på det mest 
velbesøgte foredrag. Desværre måtte et enkelt annonceret foredrag aflyses. Da vi har mail og 
nyhedsbreve til 50 procent af vore medlemmer, fik halvdelen besked herom. Men det var ikke godt 
nok for de, der evt. var mødt frem på dagen til en lukket dør. Vi vil fremover ved afbud fra 
foredragsholdere, lave et alternativt arrangement, samme sted og tidspunkt, så ingen tilhørere går 
forgæves.  
 
Foreningens nyhedsbrev er et nyttigt redskab, som udkom 7 gange i det forløbne beretningsår. Det 
åbner nye muligheder for at nå rundt og oplyse om foredrag osv. Det er bestyrelsesmedlem Erik 
Voss, der redigerer nyhedsbrevet.  
 
Foreningens hjemmeside er et andet vigtigt redskab i foreningens arbejde. Formanden benyttede 
lejligheden til at takke vores webmaster, Allan Andersen. Opdatering af hjemmesiden osv. fungerer 
rigtigt godt, lige som siden er yderst præsentabel.  
 
Foreningen har fået gode tilskud i det forløbne år, og formanden bidragsyderne, nemlig 
kommunerne, legater og fonde.  
 
I beretningsåret 2011 – 2012 er der afholdt 6 bestyrelsesmøder. En af de ting, bestyrelsen i det 
forløbne år har fået på plads, er økonomi og gennemført scanningen af Vejle Amts Årbog gennem 
100 år, årgangene 1905 til 2005. Det omfatter 20.492 sider med 799 lokalhistoriske artikler. 
Scanninger med søgefunktioner bliver lagt ud på internettet inden sommerferie 2012, så man kan 
søge og finde emner. Vi ved, at brugerne af internettet med lokalhistorisk interesse, får glæde heraf. 
Lars Bjørneboe sluttede sin omtale heraf, med at takke Jelling Sparekasses Fond og Energi Horsens 
Fonden, der gjorde det muligt. 
 
To-dages udflugt til det vestlige Slesvig. Den foregår i september 2012, og foreningen håber der 
kommer de nødvendige 37 tilmeldinger for at gennemføre turen. Vi har også reklameret for denne 
tur i andre historiske foreninger, for at sikre den nødvendige opbakning.  
 
Foreningens projekt om at skaffe nye medlemmer, går på tværs af kommunegrænserne. En forening 
som HSSO kan have svært med at skaffe samme opbakning, som en historisk forening i købstæder 
eller specifikke lokalområder. Vi bruger hvervekort, når vi holder foredrag og de ligger fremme på 
områdets museer, arkiver og biblioteker. Vi har en "hvervekuffert”, vi har med rundt til foredrag 
osv., hvorfra vi også sælger foreningens udgivelser og årbøger. Og alle kan købe et medlemskab og 
give det videre som gave.  
 
Dermed var beretningen slut. Dirigenten takkede for beretningen og efterspurgte indlæg og 
kommentarer. Et medlem spurgte, om cd-rom med scanningerne også kom til at ligge på arkiverne? 
Formanden svarede, at de kom til at ligge frit på selve internettet, via en server.  
 
Palle Bruus takkede for den gode beretning og det aktive foreningsliv.  



 
Et andet medlem spurgte, da han var ældre uden pc, om der også var tænkt på det. Lars Bjørneboe 
fortalte, at netop derfor får alle medlemmer årligt to breve. I foråret opkrævning og program for 
årsmøde og det næste brev er med arrangementer og foredrag i vinterhalvåret. Lars Bjørneboe 
opfordrede alle med pc, som endnu ikke modtager foreningens nyhedsbrev om at videregive deres 
mailadresse til foreningen via hjemmesiden.  
 
Dirigenten takkede for spørgsmål og svar og henviste selv til hjemmesiden, som kunne udbrede 
kendskabet til foreningen. Han satte derefter beretningen under afstemning, og den blev godkendt.  
 
Punkt 3: Regnskab og budget ved kassereren. 
Benny Andersen havde inden mødet omdelt det skriftlige ”Regnskab HSSO 2011” samt ”Budget 
for HSSO året 2012.”  
 
I det forløbne regnskabsår havde foreningen fået 45.000 kr. i tilskud. Der var p.t. 521 medlemmer. 
Man havde ved at sætte kontingent op, kalkuleret med en medlemstilbagegang på 20 medlemmer, 
men en sådan tilbagegang var der ikke kommet.  
 
Derefter fremlagde Benny forslag til budget 2012. Fortalte, at i år havde inspirationsdag været 
arrangeret med brugerbetaling. Og fortalte, at bestyrelsen for at spare portoudgifter, selv uddelte 
Årbogen. Vi budgetterer i 2012 med en udgift på 8.000 kr. og dermed en besparelse på 10.000 kr. 
 
Budget 2012 er kalkuleret med et underskud på 9.000 kr.  
 
Dirigenten takkede for fremlæggelsen, hvorefter regnskab 2011 og budget 2012 blev vedtaget.  
 
Revisor Bjørn Købstad takkede foreningens kasserer, Benny Andersen, for et dygtigt arbejde. 
Regnskaberne var overskuelige og let at gå til, så det var en fornøjelse at være revisor for denne 
forening.  
 
Punkt 4: Valg til bestyrelsen. 
Dirigenten meddelte, at der skulle vælges / genvælges 7 bestyrelsesmedlemmer. 
 
Benny Andersen, Arne Bendixen, Vigand Rasmussen, Erik Toftgård genvalgt.  
 
Desuden var der tre vakante pladser, hvortil 3 navne blev foreslået og valgt som nye 
bestyrelsesmedlemmer: 
 
Palle Bruus, Vejle Ø. 
Søren Brunbech, Vejle. 
Astrid Wandel, Egtved. 
 
Punkt 5: Medlemskontingent. 
Der var forslag fra bestyrelsen om at opretholde et kontingent for 2013 uændret på 225 kr. 
 
Det blev enstemmigt vedtaget. 
 
Punkt 6: Indkomne forslag. 



Der var ingen indkomne forslag. 
 
 
Punkt 7: Eventuelt. 
Formanden fik ordet under eventuelt og takkede de tre udtrådte bestyrelsesmedlemmer for deres 
arbejde for foreningen.  
 
Det var Inger Lehmann, som i den tid hun sad i bestyrelsen, skabte kontakt til Egtved. 
Ove Sørensen, museumsleder, Vejle Museum, som bestyrelsen fortsat får god hjælp fra. 
Arne Rosenkvist, hvis ideer og engagement samt gode kontakter i Hedensted, havde været 
foreningen til megen glæde og nytte.  
 
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter årsmødet var slut.  
 
Referent: John Juhler Hansen 
 


