Referat af generalforsamling
afholdt tirsdag den 7. marts 2017
Formanden Knud Erik Sørensen bød velkommen og foreslog at vi sang ”Sangen til
Sønderborg”.
1. Valg af dirigent: Mimi Bonefeld blev foreslået og valgt.
Hun takkede for valget og konstaterede at formalia var i orden og at generalforsamlingen
dermed er beslutningsdygtig.
2. Valg af 3 stemmetællere: Helene Petersen, Sven Erik Olsen, Henrik Delf.
3. Formandens beretning:
Arkiverne
På arkiverne er arbejdet i god gænge. Det nye Arkibas 5-system fungerer fint og der arkiveres
både skriftligt materiale og billeder i stort tal. Desuden er vi på Asylvej gået i gang med at
”pleje” vores samling af lyd- og billedoptagelser.
I forbindelse med forhandlingerne med IHSS ønskede Svend-Erik Olsen at stoppe som
arkivleder på Asylvej og jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige Svend-Erik tak for
indsatsen som arkivleder.
Kai Viggo Jørgensen overtog arkivlederfunktionen, først foreløbigt og nu permanent. Det har
vi været glade for, og det er lykkedes Kai Viggo at tiltrække nye, gode medarbejdere
efterfølgende, sådan at vi nu er oppe på fuld styrke.
Jeg vil også her nævne udgivelsen af Helmer Sander-Larsens store bog om huse og steder på
Kær. Helmers store og nærmest fuldstændige fortegnelse er resultatet af mange års flittigt og
opsøgende arbejde, hvor flere medarbejdere på arkivet i Ulkebøl har stået bi ud fra arkivets
materialer. Det er lokalhistorisk arbejde, når det er bedst. Til lykke med udgivelsen som
meget hurtigt blev udgivet i 2. oplag.
Samarbejde
Vi samarbejder fortsat på lokalt, regionalt og landsdækkende niveau. På dette område har vi
arbejdet videre på det kendte grundlag. Især samarbejdet i SKLA har betydning for vores
økonomi og udvikling af IT.
Arrangementer
Det første arrangement i 2016 var et foredrag i forbindelse med generalforsamlingen. Her
fortalte René Rasmussen fra Museet på Sønderborg Slot meget spændende og humoristisk om
perioden 1864-1920 under tysk styre. René havde kaldt sit foredrag ”Fra slagtebænk til
genforening”, og han fortalte både om de store linjer og om forholdene for den enkelte med
mange eksempler.
Årets udflugt gik til Christiansfeld. Byen er blevet udnævnt til verdensarv, og vi fik belæg for,
at det var en fortjent opmærksomhed, under en meget spændende rundvisning i ny
restaurerede og meget flotte bygninger, og desuden kom vi rundt i byen og på kirkegården,
Guds Ager.
I efteråret holdt Arne Jessen i Menighedshuset et foredrag om sin tid på slagterierne i
Sønderborg og Blans fra 1960erne og frem til i dag. Arne Jessen holdt et foredrag krydret med

mange personlige oplevelser af stedet og personerne – spændende og med en til tider skarp
humor – og foredraget var meget velbesøgt med godt 70 fremmødte.
Årets personaletur gik til arkivet i Haderslev, som er specielt på den måde, at det både er et
arkiv for byen (har til huse på biblioteket), men er også et arkiv for de sønderjyske
købstadskommuner (i en bygning i et industrikvarter). Der er derfor ansat både faste, lønnede
medarbejdere og frivillige. Det er meget stort, velorganiseret og med forskellige
specialfunktioner, f.eks. findes der et omfattende udstyr til overspilning af billede og lyd i
forskellige it-formater.
Turen gav mange ideer til det videre arbejde på arkiverne for de mange deltagere.
Efter formandens beretning var der spørgsmål til beretningen: Spørgeren mente, at
foreningens vedtægter havde 3 formål: Indsamling (og, som han mente, går af sig selv).
Opbevaring og så formidling. Dette sidste følte han blev forsømt. Hvorfor bliver der ikke
arrangeret ture (rundvisning) i lokalområdet, i stedet for busture til Christiansfeld og i år
Løgumkloster?
Hvad gør man for at skaffe flere medlemmer?
Formandens svar: Formidlingen er under prioritet, ikke for Ulkebøl Arkiv, men måske nok
Asylvej. Vedrørende udflugter udenfor Sønderborg området, så er der mange måder at vægte
historien på; vi mener ikke, det er imod foreningens vedtægter med ture udenfor Sønderborg
området.
Formanden beretning godkendes.
4. Kassereren, Knud Kylling Pedersen fremlægger og gennemgår regnskabet:
Regnskabet var omdelt og viser en indtægt på 128.290 kr. og en udgift på 119.889 kr. og
dermed et overskud på 8.401 kr. Kassereren gennemgår de enkelte poster.
Efter fremlæggelsen var der et spørgsmål: Spørgeren mente, at ikke-solgte bøger skal angives
som lager.
Hertil svarer kassereren, at foreningen anvender betalingskriteriet som
indtægts/udgiftskriterie, og det betyder, at udgifter udgiftsføres, når de bliver betalt. Man kan
derved undgå at optælle lager. Den anvendte opgørelsesform giver lidt større udsving i
overskuddet fra år til år, men på længere sigt udligner det sig.
Regnskabet godkendes.
5. Forelæggelse af budget for 2017:
Budgettet forelægges og gennemgås – det viser en lille udgiftsstigning på 4.105 kr. som
skyldes anskaffelse af nye lamper til Ulkebølarkivet; men udgiften dækkes af vores
egenkapital.
Budgettet godkendes.
6. Fastsættelse af kontingent for 2018: Kontingentet vil være uændret: 150 kr. for medlemmer
og 350 kr. for virksomheder.
7. Behandling af indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. vedtægternes §4:
a) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
Jørgen Due Jensen, Ulkebølarkivet, modtager genvalg.
Kai Viggo Jørgensen, Asylvej, ønsker ikke genvalg.
Jørgen Due Jensen genvælges og Henrik Delf, Asylvej vælges.
b) Valg af suppleant – nuværende Lilly Laursen, som blev genvalgt.
c) Valg af to revisorer – på valg er:
Jørgen Ley, ønsker ikke genvalg.
Helmer Sander-Larsen, modtager genvalg.
Helmer Sander-Larsen og Svend Erik Tychsen vælges.
d) Valg af revisorsuppleant:
Nuværende Frode Jørgensen modtager genvalg og vælges.
9. Eventuelt:
Peter Høi fra IHS (Industrihistorisk Samling) oplyser, at man endnu ikke har taget beslutning
om IT-system eller arkiveringssystem, dette vedrørende forhandlinger om samarbejdet med
arkiverne; man ønsker ikke, at forhandlingerne falder, men håber på en fortsættelse.
Helmer Sander-Larsen har indtryk af, at det IHS vil arbejde med er de store industrier og ikke
så meget de små.
Peter Høi oplyser, at man gerne vil arbejde med småindustrier, men ikke håndværkere.
Palle Fløe, Ulkebølarkiv oplyser, at man påtænker en åben-hus-dag i Ulkebøl i maj i forbindelse
med den nye bog.
Knud Erik Sørensen takker Kai Viggo Jørgensen for en stor indsats gennem 20 år.
Derefter var der kaffe efterfulgt af et foredrag med lysbilledserie v. Erik Housted: En anden
side af 1864-krigen. Et interessant foredrag om hvad der skete i Fredericia i 1864, byen blev
jo også hårdt ramt; og mon ikke der var nogen blandt tilhørerne, der blev overrasket over den
del af 1864-historien?
Referent
Conny Grenaa Philippsen

