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Emne: Horsens-Hammer Hjemstavnsforening 

Lokalhistorisk Arkiv - Generalforsamling 

 2019 

   

Sted: Liselund, Vodskov 

Dato: Mandag den 14. januar 2019 Tidsrum: 19.30 – 21  

Deltagere:  Bestyrelsen: Svend Dam Larsen, John Schødt, Jørgen K. Albrechtsen, Per Jensen & Poul Dahl 

samt revisorer og suppleanter; hertil godt 30 deltagere. 

Fraværende: Konny Olsen 

Indkalder: Svend Dam    Referent:  Poul Dahl 

Referat til: Offentliggøres på h-hh.dk og sendes til bestyrelsen 

Dagsorden: 

1. Velkomst ved Svend Dam Larsen 

2. Valg af dirigent 

3. Formandens beretning (Svend Dam Larsen) 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Konny Olsen, Jørgen K. Albrechtsen & Poul Dahl er på valg 

7. Valg af suppleanter: 

Frank Sørensen og Jacob Arenfeldt 

8. Valg af revisorer: 

Per Bøgh Christensen og Karsten Pilgaard  

9. Fastsættelse af kontingent 

10. Debat om foreningens fremtidige arbejde 

11. Eventuelt 

Foredrag ved museumsinspektør, arkæolog Lone Andersen, Aalborg Historiske Museum 

 

Referat fra Generalforsamlingen 

Hjemstavnsforeningens formand, Svend Dam Larsen bød velkommen til generalforsamlingen og takkede for det sto-

re fremmøde. Der var en speciel velkomst til museumsinspektør Lone Andersen for hendes villighed til senere at for-

tælle om de udgravninger ved Højrimmen/Langbrokro, som hun i 2017 var leder af.  

 

Svend oplyste at æresmedlem Birthe Jensen netop var afgået ved døden. Han mindedes det store arbejde, som hun 
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havde udført for foreningen fra dens start i 1977.  

Ad 2. Valg af dirigent 

Per Bøgh Christensen blev valgt. Per konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

 

Ad 3. Formandens beretning 

Svend Dam aflagde beretning og kom ind på nogle af de opgaver, som bestyrelsen har arbejdet med i 2018: 

- Foreningen har modtaget og registreret en række forskellige arkivalier, bl.a. 

  - Foreningsarkivalier fra Grindsted Sportsklub 

  - Gårdmalerier og luftfoto fra gårde i Grindsted, Kinnerup og omegn 

  - Maleri udført af Gartner Karl 

  - Materiale fra Storgaard i Langholt 

- Hjemmesiden, h-hh.dk, der blev søsat ultimo 2017 er blevet videreudviklet i 2018 

  - Menuen ”Linksamling” er udvidet betydelig 

  - Menuen ”Nyt fra Arkivet” har vi brugt flittigt 

  - Persondataforordningen er publiceret, det samme er vore vedtægter 

  - Vi har publiceret flere lokalhistoriske artikler – et supplement til Årbogens historier 

  - I 2019 arbejder vi med at få et udvalg af arkivets billeder lagt på hjemmesiden. 

- Horsens-Hammer Årbog 2018 

  - Årbogen ser vi som vores flagskib og det er da også lykkedes os at få en solid årbog ”på gaden” med  

    mange spændende lokalhistoriske artikler. Vi bestræber os på at får artikler fra hele sognet. 

- Folder om foreningen 

  - I 2018 fik vi tid til at gå vores gamle folder igennem. Vi har nu en opdateret folder, som vi bruger flittigt ved 

    de forskellige arrangementer, som vi deltaget i.  

- Skrevet og udgivet lokalhistoriske artikler 

   - Ud over lokalhistoriske artikler har vi været Lions Hammer Bakker behjælpelig med materiale til 2019  

     kalenderen, vi har bl.a. skrevet nogle af vejhistorierne.  

- Udstillinger 

  - I 2018 har vi, ud over vores weekend-udstilling i Arkivet i oktober, været aktive ved ”Vodskov – Open by  

    Night”, ved Mølledagen i juni og deltaget i 2 udstillinger i Langholt: En kunstudstilling i uge 42 i Sognegården og en 

    julemesse i Langholthallen. 

  - Ved disse arrangementer har vi haft stor glæde af en nyudviklet billedserie om Langholt. Det har kunnet  

    lade sig gøre, fordi vi i sommeren 2018 fik en donation fra SparNord Fonden. 

- SparNord Fonden 

  - Vi har længe af et ønske om at supplere vores udstillingsmateriale ved at vise mange af de billeder, som 

    vi gennem årene har modtaget. Lige som vi har haft et hedt ønske om at have eget udstyr til billed-  

    fremvisning. Vi ansøgte derfor SparNord Fonden om 10.000 kr. til projektor, lærred og andet udstyr.  
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    Ansøgningen blev bevilget og i juni 2018 kom afdelingsdirektør Steen Bækgaard Sørensen og medlem af 

    Spar Nords bankråd Jens Andreassen med en dejlig check. Herefter kunne vi indkøbe udstyret.  

- Persondataforordningen 

  - Vi har på baggrund af EU's persondataforordning udarbejdet et regelsæt for, hvordan vi i Arkivet  

    opbevarer vore medlemmers data. Vores hjemmeside har ligeledes skullet sikres bedre end tidligere. Det 

    koster os 1200 kr. om året! 

 

Per Bøgh konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen med applaus vedtog beretningen. 

Ad 4. Regnskabet 

Svend, der også indtager kassererrollen, gennemgik årets regnskab. Det viser indtægter for 37.869 kr. og  

udgifter for 43.888 kr. Underskudet blev på 6.018 kr.  Foreningens samlede formue viser et fald fra 125.508 kr. til 

118.895 kr. 

Revisorerne Per Bøgh og Karsten Pilgaard havde godkendt regnskabet, det samme gjorde generalforsamlingen. 

Ad 5. Indkomne forslag  

Per Bøgh konstaterede, at der ikke var indkommet forslag. 

Ad 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er Konny Olesen, Jørgen K. Albrechtsen og Poul Dahl. 

Alle modtog genvalg. 

Jørgen Olsen, Vodskov har indvilget i at indgå i bestyrelsen. 

Ny bestyrelse er således: Svend Dam Larsen, John Schødt, Per Jensen, Konny Olesen, Jørgen K. Albrechtsen, Jør-

gen Olsen og Poul Dahl.  

 

Ad 7. Valg af suppleanter 

Jacob Arentoft og Frank Sørensen var villige til genvalg og det blev de. 

 

Ad 8. Valg af revisorer 

Per Bøgh Christensen og Karsten Pilgaard var villige til genvalg og det blev de. 

 

Ad 9. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet, der blev sat op ved sidste generalforsamling, skulle fortsætte uændret i 2019.   

Der kom forslag om at hæve til kontingentet fra 80 kr. til 100 kr. Generalforsamlingen vedtog at fortsætte uændret i 

2019 og evt. justere opad i 2020.   

 

Ad 10. Debat om foreningens fremtidige arbejde 

Der kom forslag om at ændre foreningen navn: Det var ordet hjemstavn, som forslagsstilleren mente var ude af trit 
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med nutiden. Han mente, at fx Horsens-Hammer Lokalhistoriske arkiv ville være et mere retvisende og nutidigt ord.  

Konklusionen var, at bestyrelsen ser på, om der er behov for navneændring. 

 

Et andet forslag anbefalede, at noget skal gøres for at få fat i de yngre årgange. Forslaget gik på, at bestyrelsen bør 

lave ”noget” i samarbejde med skolen og foreningerne i området. 

 

Det blev fremhævet, at vores folder og kommende billedserier bør indeholde: ”Så let er det at melder dig ind i Hjem-

stavnsforeningen” – og ”Sådan kan du give et bidrag til at vores lokalhistorie bliver gemt for eftertiden – en halvtred-

ser er også en hjælp”.  

 

Ad 11. Eventuelt 

Det blev foreslået, at bestyrelsen bør overvejer, om der skal oprettes en støtteforening, som skal skaffe yderligere 

kapital l til foreningen. 

  

Der var en kort debat om mulighederne for at få fredet Vodskov Skoles oprindelige bygninger fra 1909, der bør arki-

vet flytte ind! Der blev ikke truffet aftale om et videre forløb. 

 

Der kom et forslag om at undersøge, om der er mulighed for, at Langholt Hovedgaards arkivalier kan overføres til vo-

res arkiv.  

 

Der var forslag om et arrangement, hvor Slægtshistorisk Forening fortæller om slægtsforskning. 

  

Afslutningsvis takkede Svend Dam de mange fremmødte for deres deltagelse i generalforsamlingen. 

 

Efter en kort pause fortalte museumsinspektør Lone Andersen om de udgravninger, som Aalborg Historiske Museum 

i sommeren 2017 foretog ved Højrimmen/Langbrokro. Det blev en yderst interessant og informativ time for deltager-

ne i selskab med Lone, der fortalte levende og medrivende om de arkæologiske opgaver. 

 

Der var store klapsalver til Lone for hendes levende fortælling om det arkæologiske udgravningsarbejde. 

 

 


