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Vi er i gang med foreningens 4. ordinære generalforsamling. Når jeg 
ser ud over den fremmødte forsamling, er det glædeligt at konstatere 
den store interesse og opbakning.     
 
Bestyrelsen har i året 2010 afholdt 5 møder: 
 
Her har vi drøftet  
 

 Medlemskredsens udvikling fra foreningens start (snart 4 år si-
den), hvor 107 tegnede sig, og så til udgangen af 2010, hvor der 
var 224 medlemmer (minus 2) – i dag er der 225. Men vi ser da 
gerne medlemsskaren forøget. B) I dagene 8.-9. oktober på Da-
lumcenterets Torv gennemførte vi - forening og arkiv i fællesskab 
- en lille kampagne. Arkivet havde frembragt en udstilling om 
Centeret fra byggeriets start og op gennem tiden. Det gav et 
pænt besøg med stor interesse for de ophængte fotos. Og så re-
sulterede det i alt 36 nye medlemmer. Tak til bestyrelse og arkiv 
for indsatsen i de 2 dage. C) Sammen med indkaldelse til gene-
ralforsamlingen vedlagde vi kontingentopkrævning for 2011 med 
betalingsfrist 1.2.2011 – for vi kan jo ikke deltage i dag, hvis vi 
ikke har betalt. Og helt aktuelt mangler der betaling fra XX med-
lemmer. 

 Foreningens økonomi vil komme efter denne beretning. Forenin-
gen har i år støttet arkivet med 1.750 kr. til etablering af 2 eks-
tra PC-arbejdspladser i arkivet, på foranledning af Stadsarkivet. 
Vi har fået Kabel-tv- og internetudbyderen Stofa til fortsat at 
sponsere arkivets internetadgang. Vi har ikke rettet henvendelse 
til potentielle sponsorer, da vi mener, foreningen efterhånden 
har en fornuftig økonomi – og måske også, fordi der aktuelt ikke 
er ønske om større nyetableringer i arkivet. 

 Foreningens aktiviteter har været eget arrangement - generalfor-
samlingen – samt 2 i samarbejde med Torsdagsmøderne. Det he-
le er foregået her i disse flotte lokaler. 

o På sidste års generalforsamling 23.3. var vor gæst muse-
umslærer Frede Madsen, Odense, med temaet ”Etatsråder-
nes Odense”. En meget engageret foredragsholder - og med 
lune. 

o Fællesmøde 11.3. med stort fremmøde til arkitekt Kristian 
Isagers foredrag om temaet ”Odense By – arkitektur og hi-
storie”. Der var stor tilslutning, men det blev ikke den ven-
tede succes. 

o Fællesmøde 28.10. måske med det største fremmøde (140-
150). Historiker Karsten Hermansen, Marstal, en munter 
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og rigtig god fortæller, der holdt liv i spørgsmålet til forfat-
ter Carsten Jensens bestsellerroman ”Vi, de druknede” 
(2006) om Marstals søfartshistorie, og hvorvidt der er tale 
om fiktion eller det er fakta. 

Det er jo dejligt at konstatere både et voksende medlemstal, men også 
den store tilslutning til foreningens arrangementer, og det selvom der 
er en del af medlemsskaren, der fortsat er ’arbejdsramt’.  

   
 Arkivets virksomhed vil arkivleder Jytte Raun berette om, men 

jeg vil da lige nævne, at foreningen nu har økonomi til at give 
arkivet forbedrede arbejdsvilkår. Det giver stor tryghed hos såvel 
bestyrelse som arkiv. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at tak-
ke holdet på lokalarkivet for den uegennyttige indsats, og ønske 
dem god arbejdslyst med de forestående opgaver, hvor digitalise-
ringsprocessen efterhånden fylder rigtig meget. 

 Årsskriftets mulige indhold drøftes i en redaktionsgruppe og på 
bestyrelsesmøderne. Redaktionen har 4 medlemmer med Jytte 
Raun som tovholder. Opgaven er at gennemlæse artiklerne in-
klusiv korrekturlæsning og formatering. Der indkommer uopfor-
dret artikler, som redaktionen gerne tager imod. Til tider kontak-
tes potentielle skribenter, så der kan blive et antal artikler til rå-
dighed, forinden indhold og omfang fastlægges for det kommen-
de skrift.  Til layout og opsætning har Jytte Raun endnu engang 
fået aftale med Grafisk skolepraktik på Syddansk Erhvervsskole 
ligesom trykning af skriftet foregår på Erhvervsskolernes Forlag - 
begge u/b. Det er vi meget taknemmelige for, da det har betyde-
lig indflydelse på foreningens økonomi. Bestyrelsen vil gerne 
takke Jytte Raun for indsatsen med tilblivelsen af årsskriftet. 
Også tak til artikelforfatterne. Efter Jørgen Thomsens foredrag 
vil årets eksemplar blive udleveret her ved bordet. For at sikre et 
eksemplar til medlemmer, der ikke er her i aften, beder vi jer om 
at oplyse navn og adresse. 

 Som I sikkert har bemærket, har vi fået udbygget kontakten til 
redaktionen på Dalum-Hjallese Avis og Fyens Stiftstidende, som 
gerne omtaler og støtter foreningens og arkivets aktiviteter. Det 
hjælper os meget i kommunikationen til medlemskredsen. Selv 
om det i de første år har været meget svært med at finde økono-
misk støtte, vil det måske kunne bruges i forbindelse med kon-
takt til potentielle sponsorer. 

 Afslutning. Til sidst vil jeg gentage min tak til medlemmerne for 
opbakningen til foreningen og arrangementerne. Ligeledes vil jeg 
gerne takke bestyrelsesmedlemmerne for samarbejdet i det for-
løbne år. 
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Herefter kan beretningen overgå til generalforsamlingens behand-
ling. 

 
 
Henning Jespersen 
Formand 
 
 
 
 
 
 
 
Boggave til Jytte Raun. 
 
Som jeg omtalte i beretningen, har Jytte Raun igen været stærkt med-
virkende til Årsskriftets tilblivelse. 
Jytte har modtaget artiklerne, gennemlæst dem, har talt med artikel-
forfatterne om indholdet, der måske lige skulle tilrettes osv. 
Det er et stort arbejde, og så har formanden presset på for at rykke 
tidspunktet for udgivelsen et par måneder. 
Bestyrelsen vil derfor gerne sige tak til Jytte for denne indsats, og jeg 
beder derfor Jytte om at modtage denne erkendtlighed.  


