
Referat af generalforsamling 
Tirsdag den 19. marts 2019 

Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg 
 

Formanden, Knud Erik Sørensen, bød velkommen og generalforsamlingen blev indledt med sangen: ”Han 
kommer med sommer”. 
 
1. Valg af dirigent: 
Hans Jørgensen blev foreslået og valgt. 
Hans Jørgensen takkede for valget og kunne konstatere, at formalia var i orden og at generalforsamlingen 
dermed er beslutningsdygtig. 
 
2. Valg af stemmetællere: 
Jørgen Due, Henrik Delf og Lilly Laursen. 
 
3. Formandens beretning: 
På generalforsamlingen marts 2018 var der genvalg af Erik Housted, Knud Kylling Petersen og Knud Erik 
Sørensen. 
Bestyrelsen konstituerede sig på et møde d. 5. april således: Formand Knud Erik Sørensen, næstformand Palle 
Fløe, kasserer Knud Kylling Petersen, sekretær og medarbejderrepræsentant Conny Grenaa Philippsen, 
medlemsansvarlig Lilly Laursen og Kai Viggo Jørgensen, redaktør Palle Fløe (med assistance af Solvejg Ravn 
uden for bestyrelsen). 
Henrik Delf og Helene Petersen er de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
 
Bestyrelsens arbejde 
Arkivforeningen er stiftet i 1979, så i 2019 kan vi fejre 40 års-jubilæum. Det vil vi gerne markere med et 
jubilæumsskrift. Arbejdet med skriftet startede for alvor i 2018 og har derfor været et tema på flere 
bestyrelsesmøder. (Skriftet udsendes i september 2019 og deles ud til alle medlemmer). 
 
Et andet punkt på dagsordenen har været den nye Persondatalov fra maj 2018, en EU-forordning, som ved 
første øjekast så ud til at blive meget besværlig for arkiverne. 
Efter anbefaling fra de foreninger, vi er medlem af, og som har undersøgt sagen, har vi valgt i første omgang at 
se på behandlingen af og regler for de data, vi har på foreningens medlemmer. Disse regler vil kunne ses på 
arkivernes hjemmesider i løbet af 2019. 
Persondataloven indeholder også regler for behandlingen af arkivmaterialet. Men da der endnu ikke er klarhed 
over regelfortolkningen på dette område, holder vi os til det gamle regelsæt for arkiver, undtagen hvor det er 
helt tydeligt, at der skal strammes op, f.eks. ved offentliggørelse af billeder af nyere dato med personer. 
 
Vi har også flere gange drøftet nedgangen i antal medlemmer. Indtil for nylig har der været et forholdsvis 
stabilt medlemstal på den rigtige side af 300. Det er sket ved, at der er kommet nye til som erstatning for den 
”naturlige” afgang. Men det sker ikke fuldt ud mere, så nedgangen er alvorlig. Der er nok flere forklaringer på 
denne nedgang: Stærkt konkurrencepræget marked, travlhed blandt arbejdende og pensionister osv. 
For det er nemlig ikke den lokalhistoriske interesse, der er blevet mindre – men den har måske ændret 
karakter: 
 
Antal besøg på arkiv.dk:  
Asylvej: 30.532 (83 om dagen) 
Ulkebøl: 10.975 + billeder: 3.283. 
 
Antal besøg på hjemmesider 

Sønderborg/Dybbøl: 16.725 (45 om dagen)  
Ulkebøl: 68.129. 
(Tyskland: 19.285, Danmark: 16.106, USA: 19.558) – 23 historier på hjemmesiden.  
+ Facebook (op til 6.300 per opslag). 

 
Arkiverne: 
Arbejdet er i god gænge – vil jeg også sige for 2018. Der bliver stadig afleveret materiale fra mange sider, der 
bliver registreret, der bliver skrevet store og små historier og der bliver lavet udstillinger. Og vi prøver at tage 
godt imod besøgende og hjælpe dem i deres undersøgelser. 



Vi er godt en snes medarbejdere på de to arkiver, men kan altid bruge flere interesserede, for tiden mest i 
Ulkebøl. 
Arkivet i Ulkebøl blev i efteråret ramt af at ejerne af butikscentret var i betalingsvanskeligheder og arkivet var i 
en periode uden varme. Ved kommunens hjælp blev der rettet op på dette, men vi tog det som et varsel om 
centrets usikre fremtid og holdt et indledende møde med lederen af kommunens afdeling for Kultur, idræt og 
fritid. Han lyttede til vore bekymringer og ønsker og forslag til fremtidige arkivlokaler.  
Drøftelserne fortsætter i marts 2019. 
Medarbejderne deltager flittigt i kurser i forskellige sider af arkivdrift, som vi får god støtte af Sønderborg 
kommune til at deltage i. 
Desuden laver vi selv forskellige ture til arkiver, udstillinger og lignende for at se, hvordan andre gør. I 2018 
havde vi to sådanne arrangementer, nemlig en tur til Radiomuseet på EUC-Syd og en tur til Oldemorstoft i 
Bov/Padborg, hvor vi så på museets samling af træer med egnens gamle æblesorter under vejledning af 
museumsleder Mads Mikkel Tørsleff, som tidligere havde holdt et foredrag for arkivet i Ulkebøl om netop dette 
emne. 
 
Arrangementer: 
Ved generalforsamlingen i 2018 holdt Erik Housted et foredrag om Kejsermanøvren 1890 i og omkring 
Sønderborg/Dybbøl. Det var en stor manøvre, der skulle vise det tyske kejserriges militære kraft og prestige. 
Foredraget var ledsaget af mange og nye billeder og åbnede på en god måde for nye sider af tiden under 
Tyskland. 
I maj måned gik årets udflugt til Vadehavscentret ved Vedsted og til gården Klægager i Ballum. Der var god 
deltagelse på udflugten, som foregik i solskinsvejr. På det nye og spændende Vadehavscenter blev vi indført i 
Vadehavets indhold og betydning af en meget kompetent og humoristisk rundviser. Det var meget udbytterigt. 
Klægager blev i 2017 kåret til Danmarks smukkeste bondegård. Og den var virkelig smuk og med en fin 
beliggenhed. På gården fik vi en glimrende frokost tillavet af lokale kød- og grøntsags produkter. Dertil fik vi en 
humoristisk og lun indføring i gårdens historie til og med støtten fra A.P. Møllers fond, der havde været stærkt 
medvirkende til at genskabe den smukke gård. Frokost og indføring blev leveret af ægteparret Lorensen, ejerne 
af stedet. 
Vort efterårsarrangement, der skulle bestå i et besøg på og foredrag om det nye bibliotek, Multikulturhuset, 
blev desværre aflyst på grund af manglende tilmeldinger. 
I anledning af hundredåret for 1. verdenskrigs afslutning afholdt de to arkiver hver en udstilling. 
Ulkebøl havde lavet en udstilling om nogle af sognets deltagere i 1. verdenskrig og hvilke spor krigen i 
bogstaveligste forstand havde sat sig på dem. 
Arkivet på Asylvej tilbød en udstilling om Bruno Topff, lavet på baggrund af materiale indleveret til arkivet af 
det nu opløste Bruno Topff-selskab. 
Begge udstillinger var velbesøgte, især søndag d. 11.11. 
Samarbejde: 
Vi har til stadighed et godt samarbejde med de andre arkiver i Sønderborg kommune i sammenslutningen 
SKLA, som formidler den økonomiske støtte fra kommunen og løser forskellige fælles problemer i fællesskab. 
Desuden får vi som sagt, under punktet om Persondataloven, råd og vejledning fra den landsdækkende 
organisation SLA. 
I 2018 har vi så også haft lidt mere usædvanlige samarbejder, idet vi har bistået med billedmateriale til filmen 
”I krig og kærlighed”, materiale til serie om genforeningen på DR-K og leveret et billede af Bruno Topff til en 
vandreudstilling i Tyskland.  
Og som noget nyt har vi på Asylvej også haft besøg af en skoleklasse, som arbejdede med industrialiseringens 
spor nationalt og lokalt. 
Til sidst vil jeg gerne takke mine kolleger i bestyrelsen og medarbejderne på arkiverne for et godt og frugtbart 
samarbejde i året 2018 om at bevare den lokale historie. 
 
Formandens beretning godkendes. 
 
4. kassereren, Knud Kylling Petersen, fremlægger og gennemgår regnskabet: 
Regnskabet var omdelt og viser en indtægt på 79.600 kr. og en udgift på 82.598 kr. og dermed et underskud, for 

3. år, i år på 2.998 kr., hvilket svarer til de 20 medlemmer, vi har mistet dette år. 

Kassereren gennemgår de enkelte punkter: Punkt 8, udgifter, viser en stigning på 7.741 kr., som skyldes indkøb 

af arkivmateriale; men beløbet refunderes 100% af SKLA (Sønderborg Kommunes Lokale Arkiver). 

 

Regnskabet godkendes. 



 

5. Forelæggelse af budget for kommende år: 

Budgettet forelægges og gennemgås: 

Der budgetteres med yderligere nedgang i kontingentindtægten. 

Som det fremgår af formandsberetningen, vil der blive fremsendt en jubilæumsbog til medlemmerne. Denne vil 

også blive sat til almindelig salg, og her budgetteres med en indtægt på 10.000 kr. Udgift til trykning af bogen er 

budgetteret til kr. 24.875. 

Der er budgetteret med et underskud på 11.387 kr. i 2019.  

 

Budgettet godkendes. 

 
6. Fastsættelse af kontingent for næstkommende kalenderår (2020): 
Bestyrelsen foreslår kontingentstigning på 25 kr. til 175 kr. for medlemmer og 400 kr. for firmaer. 
 
Bortset fra en enkelt indsigelse blev forslaget vedtaget. 
 
7. Indkomne forslag: 
Ingen indkomne forslag. 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. vedtægternes § 4: 
 a) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer  -  på valg er:        

Henrik Delf, Asylvej. Modtager genvalg. 
Lilly Laursen Asylvej. Modtager ikke genvalg. 

Henrik Delf genvælges. Nuværende suppleant Stefan Hansen indtræder i bestyrelsen. 
  

b) Valg af suppleant – Lilly Laursen fortsætter som suppleant.    
c) Valg af to revisorer – på valg er: 

      Svend Erik Tychsen, modtager genvalg. 
      Helmer Sander-Larsen, modtager ikke genvalg. 
Svend Erik Tychsen genvælges og Jens Nielsen vælges. 
 
 d) Valg af revisorsuppleant: 
      Nuværende Hans Jørgensen modtager genvalg og vælges. 
 
9. Evt.: 
Formanden oplyser om forårets udflugt, den 25. maj, til Kalvø Værft, hvor vi vil blive guidet, derefter skal vi 
spise på restauranten ”Under sejlet” på Aabenraa Havn og vi slutter af med et besøg på Micheelsens gård. 
Prisen vil være 200 kr. for medlemmer og 300 kr. for ikke medlemmer.  
 
Derefter var der kaffe, efterfulgt af et spændende foredrag og lysbilledserie om gårde og huse og udviklingen på 
Kær Halvø ved Helmer Sander-Larsen. 
 

Referent……………. 
Conny Grenaa Philippsen 

  
 
  
 


