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Hermed kan vi i Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening afholde vo-
res 7. ordinære generalforsamling. Som ved de foregående general-
forsamlinger er det glædeligt også i år at se, at mange af foreningens 
medlemmer vælger at bakke op ved at møde frem – det jo ikke nogen 
selvfølge i foreningslivet, at der kommer særlig mange til generalfor-
samlinger. Vi lokker nu også gerne til vores årlige møde med gode lo-
kaliteter og en god foredragsholder. Sidste år viste vi ganske vist en 
film om den da netop lukkede Papirfabrik, det har vi så i år valgt at 
følge op ved at invitere overinspektør ved Odense Bys Museer Anders 
Myrtue til at fortælle om et for nyligt afsluttet registreringsprojekt, 
hvor fabrikkens bygninger indgår. Og så lokker vi jo endvidere med 
endnu et nummer af det nye årsskrift. 
 
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 4 møder, i 
2013 i marts, april, august og oktober, samt et enkelt i 2014 i januar 
måned. 
 
Konstituering. På første bestyrelsesmøde i marts 2013 konstituerede 
vi os med undertegnede som formand, næstformand Gunnar Namø og 
Henning Jespersen som kasserer. Lise Søndergaard blev bestyrelsens 
sekretær.  
 
På bestyrelsesmøderne har følgende emner været fremlagt og drøftet: 
 

 Medlemskredsens udvikling. I 2007, hvor Foreningen blev stif-
tet, tegnede 107 sig for et medlemskab. Ved årets første besty-
relsesmøde i februar 2013 var medlemstallet 260 og den 21. ja-
nuar 2014 var medlemstallet 274. Vi vil jo meget gerne have et 
medlemstal, der kan udskifte 2-tallet med et 3-tal forrest, det 
har været målet de sidste par år, men det er altså ikke lykkedes. 
Vi tror i og for sig ikke, at det beror på manglende interesse, 
men vi er også så realistiske, at vi mener, at nye medlemmer i 
det store og hele kun hverves gennem direkte personlig kontakt. 
Her må vi som bestyrelse så erkende, at vi ikke har de fornødne 
kræfter eller tid til det store fremstød selv og derfor appellerer vi 
naturligvis til jer, der er medlemmer, om at I vil være aktive am-
bassadører for et medlemsskab af Lokalhistorisk Forening. 

 Årsskriftet. Løbende er bestyrelsen blevet underrettet om det 
kommende indhold af årsskriftet 2013, flere af bestyrelsens 
medlemmer sidder i redaktionen og har selv bidraget med artik-
ler. Et par eksterne forfattere har også i år skrevet bidrag og det 
har glædet redaktionen meget. Selve arbejdet med årsskriftet har 
redaktionen på 6 medlemmer med Jytte Raun som tovholder 
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stået for. Med afslutningen af dette årsskrift har Inger Poulsen 
ønsket at forlade redaktionsgruppen, en stor tak skal lyde til In-
ger for ikke mindst hendes arbejde med at fremskaffe velegnet 
billedmateriale til artiklerne. Der mangler ikke spændende em-
ner til kommende årsskrifter, så vi håber at nye potentielle bi-
dragsydere vil melde sig på banen. Redaktionens fornemmeste 
opgave er jo egentlig ikke selv at forfatte artiklerne, men at gen-
nemlæse indkomne artikler, være forfatterne behjælpelige med 
gode og praktiske råd samt at stå for korrekturlæsningen. Så 
har man selv lyst eller kender nogen, som kunne tænkes at skri-
ve, så lad endelig redaktionen det vide. Som sagt er Jytte Raun 
tovholder og hos hende og arkivets øvrige medarbejdere er der 
altid hjælp at hente. 

 Den økonomiske krise havde indhentet vores forening sidste år i 
den forstand, at Erhversskolernes Forlag ikke længere så sig i 
stand til at trykke årsskriftet uden beregning, sådan som det er 
sket tidligere. Kort før jul 2012 fik vi således besked om dette og 
derfor også en uforudset udgift sidste år. Udgiften blev delt mel-
lem Foreningen og det tilskud, som Arkivet hvert år modtager. 
På generalforsamlingen forelagde vi sidste år forskellige mulig-
heder for årsskriftets fremtid, en konstruktiv diskussion ud-
spandt sig og bestyrelsen fik næsten frie hænder til at prøve sig 
frem til den bedste løsning. Vi blev i bestyrelsen enige om at for-
søge os med lokale annoncører og faktisk har en række forret-
ninger mm. indrykket annoncer. Det er vi naturligvis meget gla-
de for og i redaktionen har vi gjort os umage for at få annoncer 
og tekster til at indgå i en fornuftig helhed. Annoncerne er jo ik-
ke kun annoncer, men også en historisk dokumentation af netop 
disse forretningers tilstedeværelse i vort lokalsamfund anno 
2013-14. Vi håber naturligvis næste år at kunne udvide annon-
cørernes antal. Også her kan I som medlemmer være med til at 
skaffe lokale annoncører. En annonce giver et medlemskab samt 
Foreningens årsskrifter. 

 Layout og opsætning har Anne Olsen og Kim Sejr, Grafisk skole-
praktik, Syddansk Erhvervsskole stået for i år, medens vi nu får 
trykt årsskriftet hos EP Grafisk på Hvidkærvej. 

 Ny pjece. I 2013 har vi fået fremstillet en opdateret folder eller 
pjece om arkivet, som kan uddeles i forskellige sammenhænge 
og som også indeholder en indmeldelsesmulighed. 

 Foreningens økonomi vil som det fremgår af dagsordenen blive 
præsenteret efter denne beretning. 

 Foreningens aktiviteter. Udover generalforsamlingen i 2013 og 
forberedelsen af årsskriftet har Foreningen i samarbejde med 
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Dalum Kirkes torsdagsmøder haft 2 store møder. Det er For-
eningens og Menighedsrådets opfattelse, at samarbejdet er et 
gode for begge parter (deltagermæssigt og økonomisk). 

o På sidste års generalforsamling 12.02.2013 havde vi som 
allerede nævnt ingen foredragsholder, i stedet så vi den do-
kumentarfilm, som var blevet optaget kort før Papirfabrik-
kens lukning. Til mødet havde vi også inviteret 2 af Papir-
fabrikkens medarbejdere (Niels Hedegaard Madsen og ingeniør Ole 

Gernov), som kunne svare på eventuelle spørgsmål. 65 var 
mødt frem. 

o Fællesmøde 28.02.2013 med museumsinspektør Mo-
gens Bo Henriksen om nye fund ved Odense var et eksem-
pel på fremragende formidling. Der mødte et godt stykke 
over 100 frem.  

o Fællesmøde 24.10.2013 med David Burmeister Kaaring 
og Martin Wangsgaard Jürgensen fra Nationalmuseet om 
Danmarks Kirker og arbejdet med det nye bind om Dalum 
Kirke samlede 110 tilhørere og var igen fin formidling. 

o Workshop i Dalumhallen den 16. maj, arrangeret af Virk-
som Dialog. Her havde Arkivet en stand og nogle af For-
eningens bestyrelsesmedlemmer fortalte interesserede om 
Foreningen. 

o Kommende arrangementer. Allerede på torsdag har vi 
årets første fællesmøde kl. 10-12. Museumsinspektør Ida-
Marie Vorre fra Carl Nielsens Museum, kommer og fortæl-
ler om Carl Nielsen som en lokal verdensberømthed. I slut-
ningen af maj har vi næsten en aftentur til Sanderum Kir-
ke på plads (onsdag den 27. maj kl. 19) og vi sysler lidt 
med et møde om den fynske træskærer Anders Morten-
sen, som har sat sit præg mange steder på Fyn, bl.a. her i 
Dalum.  
 

   
 Arkivets virksomhed. Foreningen er jo primært en støttefor-

ening for arkivet i Dalum-Hjallese. Om Arkivets aktiviteter skal 
Jytte Raun nu berette. Af både naturlig interesse for det lokalhi-
storiske og i egenskab af formand for Foreningen besøger jeg 
med jævne mellemrum Arkivet torsdag eftermiddag. Det er ikke 
altid, at de gæve medarbejdere har tid til at tale med mig, for ik-
ke sjældent hersker der travlhed, når besøgende skal hjælpes 
med det ene og andet. Det er en stor fornøjelse og jeg fornem-
mer, at der er en rigtig god stemning. Og skal man have hjælp til 
noget, så er der næsten ingen grænser for hjælpsomheden. Hvis 
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du endnu ikke har oplevet Arkivet, så slå en tur omkring det en 
torsdag aften, når du alligevel skal handle i Rema 1000 eller af-
levere for sent tilbageleverede bøger på Biblioteket. 

 Afsluttende bemærkninger. Til sidst skal der som altid og af 
hjertet lyde en tak til medlemmerne for opbakningen til forenin-
gen og arrangementerne. Og naturligvis til bestyrelsens med-
lemmer og arkivleder Jytte Raun for det gode samarbejdet i det 
forløbne år. 

Herefter kan beretningen overgå til generalforsamlingens behandling. 
 
 
Lars Hagensen, formand  


