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Formandsberetning 2022 
 
Udskudt generalforsamling 2021. 
 
Året 2021 blev meget usædvanligt for Dalum-Hjallese Lokalhistoriske 
Forening i mere end én forstand. 
 
Først fordi corona-situationen forhindrede afholdelsen af den planlag-
te ordinære generalforsamling i februar 2021, dernæst blev den ud-
satte ordinære generalforsamling i marts aflyst og først i oktober 2021 
kunne foreningen gennemføre generalforsamlingen, dvs. for mindre 
end 4 måneder siden. 
Den ordinære generalforsamling efterfulgtes derpå af en ekstraordi-
nær generalforsamling den 11. november på grund af nogle nødvendi-
ge ændringer i foreningens vedtægter af hensyn til bankerne. Det gik 
glat igennem, så det er de vedtægter man i aften har fået udleveret på 
bordene. 
Formandsberetningen bliver derfor i år kortere, da den i princippet 
kun døkker perioden fra oktober til i dag. 
 
Et usædvanligt år var det naturligvis, fordi det meste som i det øvrige 
samfund gik på lavt blus og i perioder helt i stå, da man ikke kunne 
møde hinanden pga. restriktionerne. Foreningen havde derfor meget 
få offentlige arrangementer inden den nævnte forsinkede generalfor-
samling. Normalt er foreningen jo kendetegnet ved at have adskillige 
fællesarrangementer sammen med kirken og Biblioteket. 
 
Men året 2021 var også usædvanlig på den måde, at medlemstallet 
steg med godt 100 medlemmer. Så det er aldrig så skidt, at det ikke er 
godt for noget. Når vi ikke kunne mødes eller holde generalforsamling, 
så fandt vi i bestyrelsen på noget andet. En postkasse-omdelt hverve-
kampagne med en personlig hilsen og et godt tilbud i det tidlige forår 
gav pote. Derfor tæller Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening omk. 
550 medlemmer. Vi kan jo overveje, om noget lignende på andre vej-
områder skal ske i fremtiden. Der er ganske mange veje, som godt 
kunne rumme potentielle medlemmer. 
 
 
Generalforsamling 2022. I aften kan Dalum Hjallese Lokalhistoriske 
Forening så afholde sin 15. ordinære generalforsamling siden stif-
telsen. 
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I forlængelse af generalforsamlingen har vi fastholdt at have et fore-
drag, dog i år uden at gøre det offentligt. I oktober sidste år skulle 
denne aftens foredragsholdere faktisk have holdt deres foredrag, men 
sygdom kom i vejen og Henrik Bjerregård trådte beredvilligt til med et 
andet foredrag. Men i aften får vi så endelig lov til at høre et par af 
foreningens egne medlemmer, nemlig Bettina Castenskiold von 
Benzon og Per Corneliussen, med en beretning om Kristiansdal og 
familien Benzon. 
 
  
Bestyrelsen 
har været samlet til et par møder siden oktober. Dels skulle vi konsti-
tuere os, dels skulle der samles lidt op på den lange nedlukningstid. 
Vi mødtes den 1. december 21 og 25. januar 22 
 
 
Arrangementer 
 
Allerede i marts 2021 skulle fhv. stadsarkivar Jørgen Thomsen ha-
ve holdt et foredrag ved et fællesarrangement i her i annekset om 
Knud den Hellige. Det blev udsat endnu en gang, men heldigvis 
kunne vi den 28. oktober 2021 omsider samles og høre det spæn-
dende foredrag om den lokale helgen. 
For ganske nylig den 10. februar 2022 afholdt foreningen så sit se-
neste fællesmøde sammen med Biblioteket og kirken med historiker 
Kåre Johannessen om Lyst og lidenskab i middelalderen. Årsagen 
til netop dette foredrag er lokalt, nemlig vores såkaldt uartige kalkma-
leri i Dalum Kirke. Kåre har i øvrigt skrevet en spændende artikel i 
det nye Årsskrift. 
 
På grund af den usikre situation har vi været forsigtige med at sætte 
alt for mange skibe i søen indtil videre, vi ser lige tiden lidt an – og så 
har vi også både i bestyrelsen og arkivet udfordringer på de menne-
skelige ressourcer i denne tid. Det er jo helt igennem et frivilligt arbej-
de, som vi alle udfører ved siden af vores andre gøremål og familieliv. 
 
Der er dog et par foredrag af Henrik Bjerregård i april om Papirfa-
brikken. De er vistnok allerede udsolgt, så vidt jeg har hørt. 
 
I marts 2021 blev der som bekendt opsat et par fine info-skilte ved 
Kærlighedsstien. Mange har haft glæde af dem siden og de er heldig-
vis heller ikke blevet sprayed til eller ødelagt på nogen måde. Det gav 
imidlertid inspiration til at få lavet noget lignende ved den lille navn-
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løse sti fra Jernbaneoverskæringens vestlige side på Skovalléen og 
hen til Jernbane Allé med info om cykelrytteren Thorvald Elle-
gaard. 
Som man måske husker, så har Foreningen i efterhånden mange år 
forsøgt at få Ellegaard hædret og husket ved en vej eller en plads her i 
Dalum uden held. Men nu ser det faktisk ud til at lykkes, selvom det 
har medført meget brevveksling mellem Kommune og BaneDanmark 
Forhåbentlig vil vi her i 2022 se resultatet af disse henvendelser fra 
Foreningens side. 
 
I august 2021 blev der lagt en såkaldt snublesten på Ingrids Allé for 
en lokal modstandsmand, der døde i fangelejr i Brandenburg. Jeg kan 
nu afsløre, at endnu en, som Foreningen her har sponsoreret, er ble-
vet godkendt. Den vil blive lagt på Bangs Allé for Ulrich Dircks, der 
blev myrdet udenfor sit hus som offer for et clearingmord i 1944. Den 
bliver lagt officielt den 9. juni om formiddagen, men nærmere be-
sked kommer. 
 
Om snublestenene vil man også kunne læse en artikel i det nye års-
skrift og onsdag den 23. marts kl. 19 har foreningen lavet et med-
lemsarrangement her i annekset om snublestene med to af ildsjælene 
bag, Ninon Schloss og Dorte Schmidt-Nielsen. 
 
Billedbogen om Dalum-Hjallese begynder at tage rigtig form, men 
det vil Jytte Raun berette om. 
 
Det sidste punkt nedenfor udgik, da Årsskriftet 2021 ved et under al-
ligevel kom til tiden og blev uddelt! 
 
Derimod vil jeg komme med aftenens skuffelse, nemlig at Årsskriftet 
for 2021 ikke kan uddeles i aften. 
 
Vi indleverede alt klappet og klart allerede før jul, men corona, kurser 
og andet hos dem, der normalt klarer at få det færdigt til trykning, be-
tyder, at det ikke kunne nås til i aften. 
Det er ærgerligt, men det ændrer jo ikke på, at I i 2021-udgaven vil få 
det hidtil mest omfattende årsskrift på hele 104 sider med 9 spæn-
dende, synes redaktionen i hvert fald, artikler, der spænder fra den 
tidligste middelalder og helt frem til 2021. 
 
Også indsamling, redaktion, korrekturlæsning og meget mere i for-
bindelse med sammensætningen af et sådant årsskrift sker fuldstæn-
digt på frivillig basis af de involverede. Vi sætter indholdet og årsskrif-
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tets udseende meget højt, så det tager mange, mange timer – så jeg 
håber, at man i skuffelsen over forsinkelsen vil bære over med de in-
volverede. Kun trykningen betales, så det er en favorabel ordning, der 
bl.a. betyder, at kontingentet har været stabilt i foreningen. Mange 
lignende lokalhistoriske foreningen må både kræve medlemskontin-
gent og betaling for et årsskrift. 
Jytte Raun vil sige lidt om, hvordan man i den nærmeste fremtid vil 
kunne afhente sit årsskrift, for det er i trykken i øjeblikket. 
 
 

▪ Herefter skulle beretningen kunne overgå til generalforsamlin-
gens behandling. 

 
Lars Hagensen, formand  
 
 


