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Referat fra årsmøde 2021 Historisk samfund for Sydøstjylland, 

afholdt på Egtved Museum lørdag den 28. august 2021. 

Der var mødt 44 deltagere frem til årsmøde. Formanden, Erik Toftgaard bød de fremmødte 

velkommen.  

Punkt 1: Valg af dirigent. 

På bestyrelsens vegne foreslog Erik Toftgaard Niels Kolind, der enstemmigt blev valgt. Han 

konstaterede at der var udsendt indkaldelse til årsmødet 26. Juni og dermed lovligt varslet. 

 

Punkt 2: Bestyrelsens beretning for året 1. juni 2020 – 31. maj 2021 

Erik Toftgaard aflagde bestyrelsens beretning: Det har igen været et meget usædvanligt år – det 

andet usædvanlige år. Vi nåede at have en sommerudflugt den 15. august 2020, årsmøde den 5. 

september 2020 og et foredrag i Horsens den 8. oktober 2020. Men i efteråret 2020 blev Danmark 

igen lukket ned på grund af den genopblussede covid-19 epidemi, og det har ikke været tilladt eller 

praktisk muligt at holde møder. Det har betydet, at Historisk Samfund har måttet aflyse sine 

planlagte møder og inspirationsdagen, der skulle have været afholdt i februar 2021. Først fra 

slutningen af maj 2021 er der igen mulighed for at holde møder.  

Årsmødet 2020 blev holdt lørdag den 5. september 2021 i Juelsminde Hallerne – i Juelsminde. Det 

var planlagt at holde mødet på Juelsminde Efterskole, men det var ikke muligt på grund af corona-

restriktioner. Juelsminde Hallerne viste sig at være et godt alternativ. Inden årsmødet havde 

deltagerne lejlighed til at besøge Juelsminde Havnemuseum, hvor vi fik en glimrende orientering 

om havnen, fiskekutterne og de mennesker, der har arbejdet her.  

Poul Ulrich Jensen blev valgt til dirigent. Der var fem bestyrelsesmedlemmer på valg. John Juhler 

Hansen, Hanne Hybschmann Thellesen, Peter Matthesen og Nick Schaadt blev genvalgt. Niels 

Kolind ønskede ikke genvalg, og der var herefter en vakant plads. Kort tid efter årsmødet er 

museumsinspektør Anne Katrine Nagel Christensen, Horsens Museum, indtrådt i bestyrelsen, og 

hun stiller nu op til valg. Efter kaffebordet holdt vores bestyrelsesmedlem, tidligere lærer på 

Hellebjerg Idrætsefterskole, Knud Aage Hansen, foredrag med titlen ”Historien om Hellebjerg 

Idrætsefterskole”. Vi fik en levende og munter beskrivelse af livet på efterskolen, og vi hørte også 

om Kysthospitalet og Tvindskolerne. Vi var 25 deltagere. En del af os kørte efter mødet hen til 

idrætsefterskolen, hvor Knud Aage Hansen viste os bygningerne udefra og det smukke omliggende 

terræn. På grund af corona-restriktionerne måtte vi ikke komme ind i skolens bygninger. 

Bestyrelsen har siden fortsat sit arbejde med uændret fordeling af posterne. 

Lørdag den 15. august 2020 gennemførte vi sommerudflugten med besøg på Søby 

Brunkulsmuseum og rundvisning i de omkringliggende brunkulslejer. Frokosten blev indtaget i 

”Barakken”. Herefter holdt formanden for museet, Jan Svendsen, et meget oplysende foredrag. Jan 

Svendsen er nok den i Danmark, der ved mest om arbejdet i brunkulslejerne, og han er forfatter til 

bl.a. bøgerne ”Tørvene triller – mystik, mennesker og maskiner i mosen” og ”Det brune guld”. 

Næste punkt var rundvisning i Brunkulsmuseet. Derpå kørte deltagerne i egne biler en tur i 
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brunkulsområdet med elektronisk guide i hver bil. . Den meget vellykkede udflugt sluttede med en 

”kop blank kaffe” eller måske rettere en ”blank kop kaffe”. Der var 29 deltagere. 

Årbogen Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2020 skulle have været præsenteret ved en reception den 8. 

oktober 2020 på Industrimuseet i Horsens. Receptionen måtte desværre aflyses, men en del af 

bestyrelsens medlemmer mødte den følgende dag for at pakke årbøger og medtage bøger til 

omdeling til medlemmerne.  

Samme dag, torsdag den 8. oktober 2020, havde Horsens Kulturhistoriske Forening i samarbejde 

med Historisk Samfund et møde på Horsens Bibliotek, hvor journalist og forfatter Christian 

Rimestad holdt første del af et foredrag om ”De fem onde år”. Med baggrund i sine bøger om 

Horsens i årene 1940-1945 kastede han et kritisk blik på forholdene under krigen. Der var mange 

tilhørere til det meget oplysende og spændende foredrag.  

Christian Rimestad skulle have holdt anden del af foredraget den 5. november 2020, men det måtte 

udsættes. Foredraget blev i stedet holdt onsdag den 26. maj 2021 på Horsens Bibliotek. Christian 

Rimestad satte her fokus på begivenhederne den 1. maj 1945, hvor Horsens blev ”uofficielt befriet”, 

på selve befrielsen den 5. maj 1945 og på tiden derefter. Hvad tænker vi om besættelsen nu 75 år 

efter? Der var 38 tilhørere, heraf de fleste fra Horsens Kulturhistoriske Forening, men dog også en 

lille halv snes fra Historisk Samfund. 

Blandt de planlagte arrangementer, der måtte aflyses, var Lokalhistorisk Inspirationsdag 2021 den 

25. februar 2021 med temaet ”Danmark set fra luften og luftarkæologi i Danmark”. Nu ser vi frem 

til at holde inspirationsdagen i 2022. 

Grænseforeningen Vejle Vesteregn, Balle Valgmenighed, Balle Forsamlingshus, Folkeuniversitet 

Vejle og Historisk Samfund havde planlagt et møde med forfatteren Linda Lassen på 

”afstemningsdagen” den 10. februar 2021. Dette møde er udskudt til tirsdag den 23. november 

2021, hvor forfatteren Linda Lassen holder foredraget ”Marie og Jens – en genforeningsroman.”  

Mødet holdes i Balle Forsamlingshus. 

Andre møder, der udsættes til senere, er:  

I Vejle: ”Hvordan er Vejles bygningsmæssige kulturarv sikret gennem de sidste 40 år; hvordan 

blandes gammelt med nyt?”  Foredragsholdere: Tidligere stadsarkitekt Henrik Stjernholm og 

byrådspolitiker Morten Kristensen, SF. 

I Fredericia: ”Salige er de døde. Død og begravelseskultur i det multietniske Fredericia 1650-1920”. 

Foredragsholder: Historiker og Ph.D. Jannie Uhre Ejstrup. 

Vi har i årets løb samarbejdet med Grænseforeningen Vejle Vesteregn, Lokalhistorisk Arkiv for 

Fredericia og Omegn, Horsens Kulturhistoriske Forening, Egtved Museumsforening og Vejle Amts 

Folkeblad. Vi vil meget gerne samarbejde med foreninger og lokalarkiver! 

Vores næstformand Lisbeth Aagaard Løkke står for udsendelse af nyhedsbreve pr. mail. I 

nyhedsbrevet omtales udstillinger, møder og foredrag og andre kulturelle arrangementer hos museer 

og foreninger m. fl. Nyhedsbrevet udsendes omkring den første i hver måned bortset fra 

feriemåneder, dvs. 10 gange årligt. Man kan læse om foreningen på vores hjemmeside. 
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Vi har i det forløbne år kun haft to bestyrelsesmøder i juni og august 2020. Derefter har vi klaret 

den indbyrdes kontakt via mail og telefon. Jeg vil gerne sige tak til mine bestyrelseskolleger for et 

godt samarbejde. 

Foreningen har stadig en god økonomi, igen hjulpet af, at en privat fond har givet os et tilskud på 

30.000 kr. 

Vi har knap 300 medlemmer. Jeg vil gerne også i år sige, at vi er taknemmelige for de medlemmer, 

vi har, og at vi er glade for jeres deltagelse i årsmødet og udflugten – og i møder, som der 

forhåbentlig bliver mange flere af i det kommende år. 

Vores betydningsfulde og vigtige opgave er at udgive den årlige Lokalhistorie fra Sydøstjylland, i 

år 117.årgang, Vi er så heldige at have både engagerede og vidende forfattere og en erfaren og 

kyndig redaktion. Der indkommer stadig gode artikler. 

Tak til både forfattere og redaktionsudvalg! 

Debat: En af mødedeltagerne rejste spørgsmålet om den nye redaktør af Vejle Amts Folkeblad 

fremad ville dække kulturstof og foreninger som vores, idet Vejleegnens Teaterforening havde fået 

at vide, at avisen fremover ikke ville referere kulturelt stof, da borgere i Vejle kommune ikke er 

kulturelt interesseret. En anden af mødedeltagerne kunne bekræfte den nye linje på VAF og håber, 

at også HSSO kan få avisen til at ændre linje. Derefter blev beretningen vedtaget. 

Punkt 3: Regnskab og budget ved kassereren. 

Kurt Meiner Hansen fremlagde regnskabet, som viste et overskud på 15.000 kr. 

Kontingentindbetaling i 2021 faldende i forhold til 2020. Vores årstilskud fra Vejle Kommune 

modtaget efter årets afslutning, fremgår derfor ikke i 2020-regnskabet. Vi har stor formue og betaler 

derfor renter i vores pengeinstitut. Det var Jyske Sparekasse, som nu er fusioneret ind i Vestjysk 

Bank. Banken har varslet yderligere gebyrer i det kommende efterår. Kurt foreslår og årsmødet 

samtykker, at budget 2021 ikke fremlægges, da vi nu er otte måneder inde i det nye regnskabsår. 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

Punkt 4: Valg til bestyrelsen. 

Erik Toftgaard opfordrer den nye bestyrelse til at ”bruge løs af foreningens formue”.  

Niels Kolind spørger de fremmødte om der er forslag til de tre vakante pladser i bestyrelsen. Svend 

Rahbek Sørensen, Stouby, stiller op. 

Følgende genvælges til bestyrelsen:  

Anne Katrine Nagel blev valgt for to år.  

Benny Andersen. 

Arne Bendixen.  

Nyvælges til bestyrelsen: 

Svend Rahbek Sørensen. 
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Årsmødet godkender, at bestyrelsen kan suppleres med de to manglende bestyrelsesmedlemmer i 

det følgende arbejdsår.  

Punkt 5: Valg af revisor. 

Punktet udgår, da de to revisorer først er på valg i hhv. 2022 og 2023. 

Punkt 6: Fastsættelse af medlemskontingent for 2022. 

Årskontingent uændret 200 kr. 

Punkt 7: Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

Punkt 8: Eventuelt. 

Næstformanden, Lisbeth Aagaard Lykke takker de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres 

indsats og overrækker dem hver en gave fra foreningen. Det var Erik Toftgaard, Poul Ulrich Jensen 

samt Vigand Rasmussen, der desværre ikke havde mulighed for at være tilstede på årsmødet.  

Erik takker for sine syv år som formand. Forslag fra årsmødedeltager, at vi sender referatet fra 

årsmødet og oplysning om ændringer i samfundets ledelse efter konstituerende møde for at se, om 

avisen vil optaget det. Forslag fra årsmødedeltager om at vi hverver medlemmer, blandt vore 

kontakter, venner og bekendte. Der kunne evt. lægges et par foldere herom,  sammen med 

Lokalhistorie 2021. Derefter afsluttede dirigenten, Niels Kolind, årsmødet. 

Referent: John Juhler Hansen  

 

 


