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Emne: Horsens-Hammer Hjemstavnsforening 

Lokalhistorisk Arkiv - Generalforsamling 

 2022 

   

Sted: Liselund, Vodskov 

Dato: Onsdag den 27.april 2022 Tidsrum: 19.30 – 21  

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

hertil godt 30 deltagere. 

Fraværende: Per Jensen 

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. Bestyrelsens beretning (Svend Dam Larsen og Poul Dahl) 

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 Karsten Pilgaard: Vodskov – Fra Før til Nu. 

 

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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Ad 3. Bestyrelsens beretning 

Svend Dam suppleret af Poul Dahl aflagde beretning og kom ind på nogle af de opgaver, som bestyrelsen har  

 arbejdet med i 2020 og 2021: 

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

 - Maleri af Gammel Vodskov 

- Modtaget ½ snes udklipshæfter med avisudklip fra perioden 1940 – 1980-erne. fra familien Vesterby 

 - Modtaget fotografier mmm. fra Ivarshaab, Vodskov  

- Modtaget forskellige arkivalier fra Øster Torndal  

- Opgaver lige nu 

  - Digitaliserer (Scanner) alle vore papirbilleder, så vi kan lægge dem på h-hh.dk 

  - Digitaliserer (fotograferer) vore malerier og luftfoto    

- Vi modtager, registrerer og arkiverer nye arkivalier. 

- Modtaget gæster i Arkivet 

  - Vi har ydet hjælp til ”kunder” med lokalhistoriske emner, fremskaffet billedmateriale og assisteret slægtsforskere  

     med oplysninger fra vores lokalområde -  

- Gennemført billedforedrag 

  - I samarbejde med AOF har vi holdt lokalhistoriske foredrag i Langholt, Grindsted og Vodskov og gennemført  

    flere kurser i slægtsforskning..  

- Assisteret Aalborg Historiske Museum 

   - Vi har assisteret Aalborg Historiske Museum med udgivelsen af pjecen ”Byvandring i Vodskov”   

- Hjemmesiden, h-hh.dk, der blev søsat ultimo 2017, bliver løbende videreudviklet, bl.a. med  

  - Nyt Menupunkt: Forskelligt med to undermenuer: 

    - Efterlysninger 

    - Slægtsforskning 

 - Billedgalleriet, hvor vi har lagt et udvalg af Arkivets fotografier fra Grindsted, Uggerhalne, Kinnerup, Langholt  

     og Vodskov på hjemmesiden, er blevet udvidet. 

   - Vi har skrevet og udgivet lokalhistoriske artikler på hjemmesiden. 

- Horsens-Hammer Årbog 2021 og 2022 

  - 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. 

- Poul Dahl og Dan Ole Faaborgs lokalhistoriske bog  

   - Vi har været aktivt engageret i Poul Dahl og Dan Ole Faaborgs lokalhistoriske bog: ”FØR OG NU. Forretninger,  

     huse og gårde i Grindsted,  Kinnerup og Uggerhalne – i foto og tekst” udkom i 2021 og er næsten udsolgt. 

- Åbent Hus 

   - I 2020 gennemførte vi et skrabet Åbent Hus i Vodskov Kultur- og Idrætscenter. Covid-19 medførte, at vi ikke  

     kunne komme på Liselund. Heldigvis kunne vi i efteråret 2021 komme tilbage i vore vante lokaler. Mange af vore 
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medlemmer mødte op og nye meldte sig ind. Det blev et par hyggelige dage, hvor vi fremviste en pæn del af de ar-

kivalier, som vi har modtaget, ligesom vi viste en revideret billedserier med fotografier fra vores lokalområde.  Der 

blev heldigvis også tid til at få årbogen, betale kontingent og ikke mindst drikke kaffe og snakke!  

  

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

Ad 4. Regnskabet 

Svend, der også indtager kassererrollen, gennemgik regnskabet for både 2020 og 2021 

Indtægter 2020: 46.318 kr. For 2021: 43.609 kr. Udgifter for 2020: 34.544 kr. For 2021: 71.739 kr. 

Resultatet for 2020: 11.774 kr. For 2021:- 28.129 kr. 

Foreningens samlede formue viser et fald fra 127.849 kr. til 100.433 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, Per Jensen, Jørgen N. Olesen. De modtog genvalg 

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

Karsten Pilgaard var villige til genvalg og blev det. Per Bøgh Christensen takkede af efter mange års revisorarbejde. 

Bestyrelsen opstillede Ib Ulbæk, som blev valgt.  

 

Ad 9. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog, at hæve kontingentet fra 80 kr. til 100 kr. Generalforsamlingen vedtog forslaget. 

Ad 10. Debat om foreningens fremtidige arbejde 

Der var ingen emner.  

Bestyrelsen fik roser for sit arbejde! 

 

Ad 11. Eventuelt 

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

 

Efter en kort pause fortalte Karsten gennem et billedforedrag om ”Vodskov Fra Før til Nu.” Det blev 1½-time med et 
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meget inspirerende og vidende foredrag  

Karsten førte forsamlingen gennem en 12-14 tusinde års historisk udvikling, fra isen slap sit tag i området til de ny-
este boligbyggerier. Vi hørte om bronzealderbebyggelsen ved Højrimmen, om den beskedne bondelandsby tæt op 
ad Hammer Bakkers sydskråninger, om den gamle kongevej med kroer både syd og nord for bakkerne: Langbrokro 
og Bilidt. 

Karsten havde også fokus på byens nyere historie.  Vodskovs udvikling tog for alvor tog fart efter, at den blev stati-
onsby ved slutningen af 1800 tallet. Sagfører Anders Olesens forskellige aktiviteter bidrog i høj grad til udviklingen. 
Han sikrede, at der blev bygget kirke, han donerede jord til en ny skole og tog initiativ til opførelsen af det, der den-
gang i 1916 blev benævnt åndssvageanstalt. En institution, der på sit højeste havde 1000 ansatte.  

Vi kom vidt omkring, og gæsterne gav kendelig applaus til Karsten for at han på fornem vis at førte os gennem ud-
valgte højdepunkter i Vodskovs historie. 

 Svend Dam Larsen takkede Karsten og kvitterede på foreningens vegne med rødvin. 

 


