Referat af generalforsamling
Tirsdag den 14. september 2021
Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg

Formanden, Knud Erik Sørensen, bød velkommen og foreslog at vi startede med at synge ”Marken er
mejet”.
Derefter fulgte et foredrag ved Morten Andersen: ”Konsekvenser ved og efter genforeningen, - den mørke
side af genforeningen”.
Efter foredraget var der kaffepause, og derefter fulgte selve generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent: Poul Werge, - der kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.
2. Valg af 3 stemmetællere: Helene Petersen, Knud Kylling Petersen og Svend Erik Tychsen.
3. Formandens beretning:
På generalforsamlingen 10. marts 2020 var der genvalg til bestyrelsen af Erik Housted, Knud Kylling
Pedersen og Knud Erik Sørensen.
Bestyrelsen konstituerede sig, efter en lang pause pga. corona-nedlukningen, på et møde d. 18. juni 2020
således: Formand Knud Erik Sørensen, næstformand Jette Westphal, kasserer Knud Kylling Pedersen,
sekretær Conny Grenaa Philippsen, medlemsansvarlige, Lilly Laursen og Knud Erik Sørensen, redaktør Palle
Fløe og Solvejg Ravn (uden for bestyrelsen) og Jette Westphal.
Bestyrelsens arbejde:
I 2020 har vi afholdt 5 møder i bestyrelsen, lidt ujævnt fordelt og efter corona-restriktionerne. Vi nåede at
holde to bestyrelsesmøder før nedlukningen.
Generalforsamlingen blev afholdt under indtryk af den truende pandemi. Foredragsholderen med
foredragsemnet Sikringsstilling Nord, måtte melde afbud et par dage før efter lægens råd og der måtte
etableres et nødforedrag. Dagen efter, onsdag d. 11. marts, blev landet lukket ned. Så det var lidt
dramatisk.
Inden det konstituerende møde måtte vi konstatere, at to medlemmer af bestyrelsen, Stephan Hansen og
Henrik Delf, var trådt ud af bestyrelsen efter eget ønske.
Desuden var butikscentret i Ulkebøl blevet solgt og arkivets lejemål opsagt med en måneds varsel, således
at Ulkebølarkivet måtte pakke sammen og flytte til kasernen.
Da kasernen var tænkt som et foreningshus for mange af kommunens foreninger og arkiverne som de
første, var kommunens repræsentanter ikke tilbøjelige til at overveje andre lejemål i Ulkebøl sogn. Disse
trakasserier er beskrevet i Arkivnyt 2/2020, september 2020.
Da der blev lempet på restriktionerne i juni måned blev vi stillet i udsigt, at Ulkebølarkivet kunne genåbne i
løbet af efteråret og Sønderborgarkivet kunne følge efter til kasernen ved juletid.
I løbet af eftersommeren besluttede kommunen at igangsætte en større renovering af kasernen, en
renovering der ville strække sig langt ind i 2021. Så Ulkebølarkivets åbning blev skubbet langt ud og
Sønderborgarkivet fik efterfølgende mulighed for at blive på Asylvej til renoveringen vil være afsluttet. Det
ser i øjeblikket ud til, at det vil være ved indgangen til 2022.

Så hele flytningsprocessen er blevet helt anderledes end vi forestillede os i marts 2020 og det har givet
mange overvejelser i bestyrelsen og fyldt det meste af bestyrelsens arbejde.
Men et resultat nåede vi dog i 2020, idet vi begyndte at udsende Arkivnyt pr. mail. Cirka halvdelen af vores
medlemmer, dvs. 125, har givet os deres mailadresse. Det er vi meget glade for, idet vi herved sparer en
porto (11 kr.), som er dyrere end fremstillingen af bladet. Samtidig med at vi pr. håndkraft uddeler en stor
del af de resterende blade, giver det os mulighed for stadig at udsende bladet, samtidig med at vi også har
råd til at vedligeholde og forny arkivernes udstyr.
Så vi vil gerne have flere mailadresser – og man har stadig mulighed for at hente et fysisk blad på arkiverne,
hvis man foretrækker det.
Arkiverne:
Under flytte-uroen og corona-restriktionerne har Ulkebølarkivet måttet finde nye måder at arbejde på, idet
medarbejderne har måttet mødes privat og uden at kunne komme til arkivalierne, som har været pakket
ned på kasernen. Det at mødes har holdt humøret oppe og givet nogle nye ideer, bl.a folderen om en
byvandring på egen hånd i Spang.
Arkivet på Asylvej har været åbent som før (når der ikke har været nedlukninger p.g.a. corona), så her er
der blevet arbejdet videre med arkivering.
Der var planlagt en medarbejdertur til det nye tyske museum. Denne måtte desværre aflyses/udsættes.
Arrangementer:
Årets arrangementer har været hårdt ramt af restriktionerne.
Udflugten i maj til Vamdrup og Skibelund Krat måtte aflyses og det samme med efterårets foredrag af
Morten Andersen om Genforeningens økonomiske side.
Det lykkedes Ulkebølarkivet, sammen med biblioteket at gennemføre et foredrag af Jette Westphal om
Bispeparken med et begrænset antal tilhørere og behørig afstand i Multihuset.
Samarbejde:
Vi har til stadighed et godt samarbejde med de andre arkiver i Sønderborg kommune i sammenslutningen
Sønderborg kommunes lokalhistoriske arkiver (forkortet SKLA). SKLA formidler den økonomiske støtte fra
kommunen, både til drift og kurser for medarbejderne.
Dette samarbejde har selvfølgelig også været på nedsat blus under indtryk af restriktionerne i 2020.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til mine kolleger i bestyrelserne og medarbejderne på arkiverne for et godt
samarbejde i 2020 om at bevare den lokale historie.
Beretningen godkendes.

4. Regnskab:
Kassereren, Knud Kylling Petersen, gennemgår det omdelte regnskab:
Under indtægter, note 1 kontingenter, ser vi en flot stigning, og den hænger sammen med, at man kunne få
Jubilæumsbogen gratis mod, at man meldte sig ind i foreningen i efteråret 2019 og først betale kontingent
for 2020. Det skaffede flere nye medlemmer.
Note 4 tilskud viser, at vi har modtaget 32.845 kr. fra Sønderborg Kommune, afstemningsfesten gav os
6.ooo kr. og vi har i alt, fra Veluxfonden, Linak og Spangbrochure modtaget 25.156 kr.
På udgiftssiden viser punkt 6 en nedgang vedr. telefon, bredbånd og internet, og det skyldes Ulkebøl
arkivets nedlukning. Ligesom punkt 7 viser mindre udgift til rengøring pga. nedlukningen.

Årsregnskabet for 2020 viser et pænt overskud og derfor har vi kunnet tilbyde et kontingentfrit 2021.
5. Forelæggelse af budget for det kommende år:
Pga. af det kontingentfrie 2021 er indtægterne noget mindre end udgifterne, men da vi havde et fornuftigt
overskud i 2020 klarer vi også det.
6. Fastsættelse af kontingent for kalenderåret 2022:
Vi fortsætter med uændret kontinent 175 kr. for medlemmer og 400 kr. for firmaer.
7. Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. vedtægternes § 4:
a) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – begge pladser er vakante – valgt blev:
Hans Jørgensen, Asylvej
Poul Madsen, Ulkebøl
b) Valg af suppleant:
Nuværende suppleant Lilly Laursen modtog genvalg.
c) Valg af 2 revisorer:
Nuværende Jens Nielsen og Svend Erik Tychsen modtog begge genvalg.
d) Valg af revisorsuppleant – valgt blev:
Knud Heilesen, Asylvej
9. Evt.:
Der blev spurgt om, hvornår man kan komme ind på kasernen:
Efter nytår vil der være en mulighed, og efter indretningen forventer vi indbydelse omkring marts 2022.
Til slut sagde formanden tak for i aften, havde gerne set nogle flere deltagere. Også en tak til Poul Werge
som dirigent.
Referent…………….
Conny Grenaa Philippsen

