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Med dette møde er vi nået frem til den 5. ordinære generalforsam-
ling i Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forenings historie. Det har 
hvert år været glædeligt at konstatere, at så mange af foreningens 
medlemmer også vælger at bakke aktivt op gennem at møde frem til 
generalforsamlingen. Det er jo ikke nogen selvfølge i foreningslivet, 
hvis der da ikke der ligefrem er ballade i vente. Men mig bekendt kan 
vi vist heller ikke i år i dagsordenen tilbyde punkter, der skulle kunne 
bringe sindene i kog. 
 
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 5 møder, i 
2011 i marts, maj, oktober, november og her i 2012 i januar. 
 
Konstituering. På sidste generalforsamling havde Foreningens davæ-
rende formand Henning Jespersen på forhånd meddelt, at han ikke 
ønskede at fortsætte i bestyrelsen af personlige årsager. Heldigvis har 
vi i det forløbne år løbende kunnet konsultere Henning Jespersen om 
både det ene og det andet. Ved generalforsamlingen fik bestyrelsen 
således et nyt medlem i Gunnar Namø. Ved det første bestyrelsesmø-
de konstituerede bestyrelsen sig med undertegnede som formand, 
næstformand blev Per Jensen og Aksel Petersen fortsatte som kasse-
rer 
 
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 udgangen af 2010 
var medlemstallet 225 og den 10. januar 2012 fik jeg oplyst, at 
medlemstallet nu var 235. Jeg mener, at vi som Forening med 
rette kan være stolte over et så højt medlemstal, men jeg synes 
udmærket at vi kan hjælpe hinanden med at få endnu flere med 
– ikke mindst blandt Dalum-Hjalleses yngre beboere. Men det 
sker kun ved en fælles indsats. Hvordan kan man jo drøfte med 
hinanden under den efterfølgende kaffe. 

 Årsskriftet. Løbende er bestyrelsen blevet underrettet om det 
kommende indhold af Årsskriftet 2011. Resultatet får de frem-
mødte præsenteret senere i aften. Selve arbejdet med Årsskriftet 
har redaktionen på 4 medlemmer med Jytte Raun som tovholder 
stået for. Der mangler sådan set ikke spændende emner til vort 
Årsskrift, men det vrimler desværre ikke med skribenter uden 
for redaktionsgruppen – det håber vi naturligvis fremover vil 
ændre sig. Det ville være herligt, hvis der meldte sig potentielle 
skribenter, enten med egne emner eller med lyst til at belyse et 
af de emner, som redaktionen har i sit arkiv af uskrevne artikler. 
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Redaktionens fornemmeste opgave er jo egentlig ikke at skrive, 
men at gennemlæse indkomne artikler, være forfatterne behjæl-
pelige med gode og praktiske råd samt at stå for korrekturlæs-
ningen. 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 endnu en gang har hun fået en god 
aftale med Grafisk skolepraktik på Syddansk Erhvervsskole om 
layout og opsætning ligesom trykning af skriftet foregår på Er-
hvervsskolernes Forlag - begge uden beregning. Det er vi jo me-
get taknemmelige for, da det har ikke så lidt indflydelse på for-
eningens økonomi. Efter aftenens foredrag af museumsinspektør 
Erland Porsmose vil årets eksemplar blive udleveret her ved bor-
det. For at sikre et eksemplar til medlemmer, der ikke er her i af-
ten, beder vi jer om at oplyse navn og adresse. 

 Thorvald Ellegaard. Der er foretaget nogle sonderinger vedr. 
muligheden for evt. at få en Thorvald Ellegaards Vej eller måske 
Ellegaards Plads i Dalum. Vi arbejder stilfærdigt videre på sagen. 

 Medlemskontingent. Sammen med indkaldelse til generalfor-
samlingen vedlagde vi kontingentopkrævning for 2012 med beta-
lingsfrist 12.02.2012 – for man kan jo ikke deltage i generalfor-
samlingen i aften, hvis der ikke er betalt. Og helt aktuelt mang-
ler der betaling fra XX medlemmer. 

 Foreningens økonomi vil blive præsenteret efter denne beret-
ning. Foreningen har i år støttet Arkivet med 6.380 kr. til nogle 
reoler, som man havde meget brug for samt 1300 kroner til nog-
le holdbare skifterammer. Ligesom i 2010 har vi heller ikke i 
2011 rettet henvendelse til potentielle sponsorer eller fonde, da 
bestyrelsen mener, at foreningen har en ganske fornuftig øko-
nomi – og så er fondsgiverne i denne økonomisk trængte tid i øv-
rigt også ret tilbageholdende. 

 Foreningens aktiviteter. Udover generalforsamlingen i 2011 
har Foreningen i samarbejde med Dalum Kirkes torsdagsmøder 
haft 2 store møder. Samarbejdet betyder, at møderne har kunnet 
afvikles her i disse lokaler. Det er Foreningens og Menighedsrå-
dets opfattelse, at samarbejdet er et gode for begge parter (delta-
germæssigt og økonomisk), og så falder et sådant samarbejde i 
øvrigt godt i tråd med de tanker, der for nylig på Rådhuset blev 
præsenteret for et udvalg af frivillige aktører her i primært Da-
lum. 

o På sidste års generalforsamling 08.02.2011 var vor gæst 
stadsarkivar Jørgen Thomsen, der fortalte om ”Odense By 
i 1950erne”. Som altid godt, når det er Jørgen Thomsen. 
Ca. 60 var mødt frem. 
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o Fællesmøde 10.02.2011 var med godsejerparret Susanne 
og Erik Vind fra Sanderumgård, der fortalte om deres store 
arbejde med at genskabe den romantiske have. Der var ca. 
130 fremmødte. Der var efterfølgende flere forespørgsler, 
der gik på om ikke Foreningen kunne arrangere en bustur 
til Sanderumgård. Det blev diskuteret i bestyrelsen, men vi 
nåede frem til, at det nok var både for dyrt at arrangere og 
for omfattende et arbejde at pålægge bestyrelsen. 

o Fællesmøde 13.10.2011 var med Johannes Wendt-Larsen, 
der fortalte og viste billeder på baggrund af sin seneste bog 
”Hofmannsgave – fra stamhus til stiftelse”. Igen kunne vi 
glæde os over et stort fremmøde, ca. 140. 

Nu kunne en og anden måske undre sig over, at bestyrelsen argu-
menterede med, at det var for stort et arbejde med at arrangere en 
udflugt til f.eks. Sanderumgård. Men her trækker jeg på erfaring fra 
mit daglige arbejde, hvor den slags indimellem indgår. Til gengæld vil 
jeg gerne sige, at bestyrelsens medlemmer samt nogle af Arkivets fri-
villige gør en stor indsats i afviklingen af fællesmøderne. Her indgår 
opdækning, afvikling af mødet samt oprydning og rengøring efterføl-
gende. Det gør vi med glæde, men føler også, at det er nok i øjeblikket. 
Allerede i morgen kan man komme til et fællesarrangement igen her i 
Annekset, det er med fhv. boghandler Poul Christrup og vi har virke-
lig sat alle sejl til, for allerede den 1. marts har vi et fællesmøde med 
museumsinspektør Steffen Heiberg, der fortæller om Ulfeldt-slægten, 
der jo har fynske rødder. I efteråret 2012 sætter vi fokus på alle de 
nye spændende opdagelser, som er sket i Jelling og hvad det betyder 
for vores opfattelse af Danmarkshistorien. 

   
 Arkivets virksomhed. Foreningen er jo en støtteforening for det 

på alle måder veldrevne arkiv i Dalum-Hjallese. I årets løb har 
arkivet stået bag flere udstillinger, men det skal arkivleder Jytte 
Raun få lov til at berette om. Jeg kigger jævnligt op en torsdag 
eftermiddag i åbningstiden, der er altid travlhed og en rigtig hyg-
gelig og fornøjelig atmosfære. Jeg synes bestemt, vi kan glæde os 
over det Arkiv, som vi er med til at støtte. 

 Afsluttende bemærkninger. Til sidst vil jeg igen sige tak til 
medlemmerne for opbakningen til foreningen og arrangementer-
ne. Og naturligvis også til bestyrelsens medlemmer og arkivleder 
Jytte Raun for det gode samarbejdet i det forløbne år. 

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


