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Hermed kan vi i Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening afholde vo-
res 6. 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 – selvom det er her i 
den mørke tid af året. Jeg har sagt det før, at det jo ikke nogen selv-
følge i foreningslivet, at der kommer særlig mange til generalforsam-
linger. Vi forsøger da også at gøre vores årlige møde her attraktivt ved 
at være i gode lokaler, lokke med enten en god foredragsholder eller 
som i aften en lokal film og endelig spændt venten på det nye års-
skrift. 
 
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 5 møder, i 
2012 i februar, april, maj, august, oktober, samt et enkelt i 2013 i ja-
nuar måned. 
 
Konstituering. På sidste generalforsamling i 2012 havde foreningens 
kasserer Aksel Petersen meddelt, at han ikke ønskede at fortsætte i 
bestyrelsen. Der var genvalg til Lise Søndergaard og som nyt medlem 
indtrådte foreningens tidligere formand Henning Jespersen med for-
nyet energi. Ved det første bestyrelsesmøde i februar konstituerede 
bestyrelsen sig med undertegnede som formand, næstformand blev 
Per Jensen og Henning Jespersen som kasserer. 
 
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 2012 var medlemstallet 247 og den 08. ja-
nuar 2013 var medlemstallet nu var 259. Selvom jeg havde hå-
bet, at vi var blevet lidt flere medlemmer i 2012, så er det stadig-
væk et forholdsvis højt medlemstal. Men ligesom jeg sagde sidste 
år, så må vi hjælpe hinanden med at få endnu flere med – ikke 
mindst blandt Dalum-Hjalleses yngre beboere. De kommer ikke 
af sig selv, selvom interessen for det lokale er der. Derfor har vi i 
bestyrelsen en ide om, at vi i 2013 skal gøre en indsats for at nå 
op på de 300 medlemmer. Gode ideer til et sådant fremstød kan 
man passende drøfte med hinanden under den efterfølgende kaf-
fe. 

 Årsskriftet. Løbende er bestyrelsen blevet underrettet om det 
kommende indhold af Årsskriftet 2012, flere af bestyrelsens 
medlemmer sidder i redaktionen og har selv bidraget med artik-
ler. Men også flere eksterne forfattere har i år skrevet bidrag og 
det har glædet redaktionen meget. Selve arbejdet med Årsskriftet 
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har redaktionen på 6 medlemmer med Jytte Raun som tovholder 
stået for. Vi måtte desværre i det forgangne år tage afsked med 
Bent Rasmussen, der efter nogen tids sygdom døde. Det er et 
stort tab på mange måder, da Bent Rasmussen besad en formi-
dabel viden og havde en hukommelse som kun få har. Jeg ved, 
at Jytte Raun vil sige lidt mere om Bent Rasmussen, der jo også 
i mange år var arkivets leder. Der mangler ikke spændende em-
ner til kommende årsskrifter, så derfor håber vi at nye potentiel-
le bidragsydere vil melde sig på banen. Redaktionens fornemme-
ste opgave er jo egentlig ikke selv at forfatte artiklerne, men at 
gennemlæse 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 
skrive, så lad endelig redaktionen det vide. Som sagt er Jytte 
Raun tovholder og hos hende og Inger Poulsen samt arkivets øv-
rige medarbejdere er der altid hjælp at hente. 

 Men den økonomiske krise har nu også indhentet vores forening 
i den forstand, at Erhversskolernes Forlag ikke længere ser sig i 
stand til at trykke Årsskriftet uden beregning, sådan som det er 
sket de tidligere år. Det fik vi kort før jul besked om og derfor 
har Foreningen for det foreliggende Årsskrift haft en udgift på 
godt 10.500, som vi ikke havde nogen mulighed for at forudse. 
Det vel at mærke uden arbejdsløn. Udgiften for 2012 deles mel-
lem Foreningen og et tilskud, som Arkivet modtager. Men tilbage 
står det nu at finde ud af, hvad vi fremover ønsker at gøre. Der 
er naturligvis den nemmeste og billigste løsning ikke at udgive et 
Årsskrift. Men et Årsskrift er jo også vores ansigt udadtil, det er 
en god måde at formidle lokalhistorie på og så vidt jeg kan 
skønne også et skrift, som medlemmerne ser frem til hvert år. Så 
kan vi overveje, hvorvidt vi skal gå på kompromis med kvaliteten 
– ikke på indholdssiden, naturligvis – men på udseende og tryk-
kekvalitet. Vi kan også udgive et Årsskrift med færre sider og 
måske et mindre oplag (pt. omkr. 60 sider og 350 stk.). I forbin-
delse med disse overvejelser om fremtidsudsigterne for Årsskrif-
tet har vi i bestyrelsen i sidste øjeblik sat et punkt på dagsorde-
nen, hvor der åbnes for en drøftelse heraf og muligheden for en 
eventuel kontingentændring. Så ikke mere herom under beret-
ningen. 

 Foreningens økonomi vil som det fremgår af dagsordenen blive 
præsenteret efter denne beretning. Foreningen har i år støttet 
Arkivet med penge til anskaffelse af tromle og patroner til kopi-
maskine. 
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 Foreningens aktiviteter. Udover generalforsamlingen i 2012 og 
forberedelsen af Årsskriftet har Foreningen i samarbejde med 
Dalum Kirkes torsdagsmøder haft 3 store møder. Det er stadig-
væk Foreningens og Menighedsrådets opfattelse, at samarbejdet 
er et gode for begge parter (deltagermæssigt og økonomisk), og 
så falder et sådant samarbejde godt i tråd med tankerne bag Ak-
tivt Nærmiljø, som begge aktører deltager i. Det vil Jytte Raun 
sige lidt mere om og der er i øvrigt en artikel herom i Årsskriftet. 

o På sidste års generalforsamling 15.02.2012 var vor gæst 
museumsinspektør Erland Porsmose, Kerteminde, som 
trods en kraftig forkølelse underholdt os med et fremragen-
de foredrag om de fynske landsbyers opståen og udvikling. 
Godt 50 var mødt frem. 

o Fællesmøde 16.02.2012 var med fhv. boghandler i Odense 
Poul Christrup, som fortalte om en ganske særlig boghan-
del gennem 3 generationer. Der var over 100 fremmødte.  

o Fællesmøde 01.03.2012 var med tidligere museumsin-
spektør ved Frederiksborgmuseet Steffen Heiberg, der for-
talte om den fynske slægt Ulfeldt og Corfitz Ulfeldt især. 
Også her var der et stort fremmøde. 

o Endelig havde vi i efteråret, den 11. oktober 2012, et fæl-
lesmøde, hvor journalist og forfatter Leif Baun-
Christensen, Vejle, gav os indsigt i den nyeste viden om 
Jelling og om konsekvenserne for et lille samfund, når hi-
storien får særlig prioritet. Spændende og samtidig lidt 
skræmmende. 

   
 Arkivets virksomhed. Foreningen er jo som nævnt primært en 

støtteforening for arkivet i Dalum-Hjallese. Om Arkivets aktivite-
ter skal Jytte Raun berette. Jeg vil blot nævne de frivillige med-
arbejderes store forarbejde med en udstilling i foråret i forbin-
delse med Tingløkkeskolens 60 års jubilæum og den gode stem-
ning, som man som besøgende altid mødes af, når man en tors-
dag eftermiddag træder indenfor på Arkivet. I år har bestyrelsens 
medlemmer også haft fornøjelsen dels at være med, da Asperup 
Lokalhistoriske Arkiv var på besøg i Dalum, dels ved et genbesøg 
her for nylig i Asperup. Det har været lærerigt og fornøjeligt. 

 Afsluttende bemærkninger. Til sidst skal lyde en tak til med-
lemmerne for opbakningen til foreningen og arrangementerne. 
Og naturligvis til bestyrelsens medlemmer og arkivleder Jytte 
Raun for det gode samarbejdet i det forløbne år. 

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


