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Emne: Horsens-Hammer Hjemstavnsforening 

Lokalhistorisk Arkiv - Generalforsamling 

 2020 

   

Sted: Liselund, Vodskov 

Dato: Mandag den 13. januar 2020 Tidsrum: 19.30 – 21  

Deltagere:  Bestyrelsen: Svend Dam Larsen, John Schødt, Jørgen N. Olsen, Per Jensen & Poul Dahl samt 

revisorer og suppleanter; hertil godt 30 deltagere. 

Fraværende: Jørgen K. Albrechtsen 

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: 

Svend Dam Larsen, John Schødt, Jørgen N. Olsen og Per Jensen 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 Per Bøgh Christensen, Vodskov om slægtsforskning. 

 

Referat fra Generalforsamlingen 

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

re fremmøde. Vi har 199 medlemmer. 

Ad 2. Valg af dirigent 

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

Ad 3. Formandens beretning 

Svend Dam aflagde beretning og kom ind på nogle af de opgaver, som bestyrelsen har arbejdet med i 2019: 

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

  - Spejdernes arkiv fra Langholt 

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

  - Gårdmaleri af gården ”Ny Attrup” 

  - Materiale fra efterkommere af Gunde Pedersen, Grindsted 

- Modtaget gæster i Arkivet 

- Hjulpet adskillige lokalhistorisk interesserede med billeder, oplysninger etc., bl.a gårdmalerier fra ”Eget”,  

   herunder via Vodskov Avis.  

- Scannet/Digitaliseret Sogneprotokoller fra Horsens-Hammer, 1842 – 1970 (1940) – findes via Stadsarkivets 

  hjemmeside 

- Hjemmesiden, h-hh.dk, der blev søsat ultimo 2017 er blevet videreudviklet i 2019 

  - Nyt Menupunkt: Forskelligt med to undermenuer: 

    - Efterlysninger 

    - Slægtsforskning 

  - Desuden har vi udvidet med Billedgalleri: Vi har lagt et udvalg af Arkivets fotografier fra Grindsted, Uggerhalne,  

     Kinnerup, Langholt og Vodskov på hjemmesiden. 

 - Vi har skrevet og udgivet lokalhistoriske artikler på hjemmesiden 

- Horsens-Hammer Årbog 2019 

  - 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 og små opslag fra hele sognet. 

- Udstillinger 

  - I 2019 har vi i forbindelse med vores sædvanlige weekend-udstilling i Arkivet i oktober lavet en større udstilling 

    med fokus på matrikelkort og gårde fra begyndelsen af 1800-årene fra henholdsvis Grindsted og Vodskov.  

    Vi har atter deltaget i kunstudstillingen i uge 42 i Sognegården i Langholt. Vi er inviteret til at være med igen i  

    2020. 

  - Ved disse arrangementer har vi haft stor glæde af en nyudviklet billedserie om Langholt, Grindsted og Vodskov. 

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

- Landbrugsudstillingen i Rærup 

  - Gården i Rærup, hvor vores permanenter samling af landbrugsmaskiner findes, er sat til salg.  Vi har derfor været 

    nødt til at afhænde og gennemføre en flytning af landbrugssamlingen. Lykkeligvis har Hjallerup Mekaniske  

    Museum overtaget de fleste effekter. Dermed bliver effekterne i nærområdet. 

   

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

Ad 4. Regnskabet 

Svend, der også indtager kassererrollen, gennemgik årets regnskab. Det viser indtægter for 27.418 kr. og  

udgifter for 30.464 kr. Underskudet blev på 3.046 kr.  Foreningens samlede formue viser et fald fra 118.895 kr. til 

116.222 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 var Svend Dam Larsen, John Schødt, Jørgen N. Olsen og Per Jensen 

Alle modtog genvalg. 

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

Poul Dahl.  

Efterfølgende har vi desværre mistet vores mangeårige medlem Jørgen Kirkegaard Albrechtsen, der sov ind 

den 9. marts.   

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 2020.  

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

2020 og evt. justere opad i 2021.   

 

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 

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, herunder fremhæver Lokalhistorisk Ar-

kiv. 

Foreningens nye folder fik mange roser med på vejen.  

 

Ad 11. Eventuelt 
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Referat fra Generalforsamlingen 

Der var en kort debat om mulighederne for at få fredet Vodskov Skoles oprindelige bygninger fra 1909. Der var for-

slag om at bestyrelsen bør henvende sig til Vodskov Samråd med henblik på at få fredet de ældste skolebygninger. 

 

 Der var forslag om, at få skrevet en artikel, som fortæller om gadenavne i vore byer. 

 

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

 

Efter en kort pause fortalte Per Bøgh Christensen om slægtsforskning. Om det mangeartede kildemateriale, der dan-

ner grundlag for forskning i slægtens historie; om det at læse gotiske ”krøllede” bogstaver, der blev anvendt frem til 

1875. Per viste en slægtsopstilling i IT-systemet ”Brother’s Keeper.”  

 

Der var klapsalver til Per for hans grundige fortælling om slægtsforskningens mange krinkelkroge. 

 


