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Så kan Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening afholde sin 9. ordi-
nære generalforsamling siden foreningens stiftelse tilbage i 2007. 
Generalforsamlinger plejer som bekendt ikke at være overvældende 
velbesøgte i foreningslivet, her må vi erkende, at vi stort set hvert år 
har udgjort en undtagelse fra reglen. Medlemmerne er flinke til at 
møde frem både til generalforsamlingerne såvel som til de arrange-
menter, som finder sted hen over året. Sådan har det også været i 
2015. 
Når generalforsamlingen trækker folk til – i 2015 kom der 75 – så be-
ror det næppe på formandsberetningen eller gennemgangen af regn-
skabet, men snarere på at bestyrelsen gør sig umage dels for at finde 
en spændende og vedkommende foredragsholder, dels for at holde 
spændingen med det nye årsskrift oppe. 
Sidste år havde vi et fremragende foredrag af museumsinspektør ved 
Svendborg Museum, Esben Hedegaard, som fortalte om stedsidenti-
tet. Det var meget tankevækkende. Jeg har ofte siden tænkt over hans 
kommentar om, hvad vi, der bor og lever her i denne bydel, forbinder 
med stedet. Der er utallige kvaliteter, som vi alle kan pege på. Men for 
de fleste andre mennesker er Dalum lig med en ulidelig trafikeret ind-
faldsvej, som man må gennem for at komme ind eller ud af Odense.  
En anden af tilhørerne lagde mærke til noget ganske andet i Hede-
gaards foredrag. Det er siden blevet til en af hovedartiklerne i det nye 
årsskrift. Sidste år var foredraget her ved generalforsamlingen for før-
ste gang åben for alle, så vi håber, at der vil dukke andre interessere-
de op senere på aftenen. En nærmere præsentation af aftenens fore-
dragsholder Carsten Selch Jensen vil jeg vente med. Og så skal vi na-
turligvis til sidst uddele det nyeste nummer af årsskriftet. 
 
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 4 møder, i 
2015 i marts, maj, august og oktober, samt et enkelt i 2016 i januar 
måned. 
 
Konstituering. På første bestyrelsesmøde i marts 2014 konstituerede 
vi os med undertegnede som formand, næstformand Gunnar Namø og 
Henning Jespersen som kasserer. Lise Søndergaard blev bestyrelsens 
sekretær. Af personlige årsager ønskede Gunnar Namø at udtræde af 
bestyrelsesarbejde i august 2015. I hans sted indtrådte 1. suppleant 
Leif Stendahl, der også blev næstformand. 
 
 
På bestyrelsesmøderne har bl.a. følgende emner været fremlagt og 
drøftet: 
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 Medlemskredsens udvikling. I 2007, da Foreningen blev stiftet, 
tegnede 107 sig for et medlemskab. I januar 2015 havde vi efter 
lidt stilstand passeret de 300 medlemmer og det aktuelle tal er 
319 medlemmer og 19 annoncører, som derigennem er med-
lemmer. Der kommer løbende enkelte nye medlemmer ved vore 
arrangementer, men som jeg også har sagt tidligere: I er For-
eningens bedste ambassadører og jeg håber, at I igen vil snakke 
med naboerne, om ikke det var noget for dem at være med. For-
tæl ikke mindst de unge på gaden, at det er vigtigt at kende hi-
storien på det sted, de bor. Sidst præsenterede vi ordningen med 
Energi FynSupport-El, hvor Foreningen får et beløb for hver an-
vendt kilowatt hos de af foreningens medlemmer, der tilmelder 
sig. Status på det vil vores kasserer fortælle om lidt senere. 

 Årsskriftet. Som det er tradition efterhånden vil vi sidst på afte-
nen udlevere endnu et årsskrift. Det er det mest omfangsrige 
indtil videre og det indeholder, mener vi, både vægtige, interes-
sante og oplysende artikler. Der er blevet slidt med korrektur og 
billedmaterialet i de seneste måneder med Jytte Raun som dyg-
tig tovholder. 

 Vi har igen i år lokale annoncører, hvis bidrag naturligvis er en 
økonomisk nødvendighed for udgivelsen, men samtidig også et 
konkret billede for eftertiden af, hvem der i 2015 er erhvervsdri-
vende i vort lokale område. 

 Layout og opsætning har Nana Nør med vejledning af Kim Sejr, 
Grafisk skolepraktik, Syddansk Erhvervsskole stået for i år, me-
dens selve trykningen foregår hos EP Grafisk på Hvidkærvej. 

 Foreningens økonomi er efter vores faste overbevisning ganske 
fornuftig og stabil, hvad kassereren om lidt vil vise. Vi kan udgi-
ve et flot årsskrift, støtte arkivet økonomisk med de fleste af dets 
ønsker, arrangere diverse møder osv. uden at skulle tænke den 
uhyrlige tanke at hæve de i forvejen meget favorable kontingent-
satser på 75 kroner for enkeltmedlemmer og 100 kroner for en 
husstand. I den forgangne periode har arkivet indleveret ønske 
om udskiftning af de langsomme pc’er. 

 Foreningens aktiviteter. Året indledtes med den obligatoriske 
generalforsamling i februar 2015. Derudover har foreningen i 
samarbejde med Dalum Kirkes torsdagsmøder haft 2 store mø-
der og en kirkegårdsvandring, et aften-arrangement med gamle 
fotos i Hjallese Kirke samt deltaget i Dalumdagen 2015. 

o Ved sidste års generalforsamling den 24. februar 2015 
var 75. Foredragsholder var som nævnt museumsinspektør 
Esben Hedegaard, Svendborg. 
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o Fællesmøde den 26. februar med kgl. museumsinspek-
tør Knud J. V. Jespersen, som fortalte levende og ganske 
muntert om sit omfattende arbejde med Kong Christian X’s 
dagbøger. Der var et godt stykke over 100 deltagere. Mødet 
var i øvrigt også sammen med Dalum Bibliotek. 

o Kirkegårdsvandring på Dalum Kirkegård den 21. maj 
med stadsarkivar Jørgen Thomsen. Der var fint vejr og 90 
mennesker mødte op. Bagefter gik 70 med i Annekset, hvor 
Thomsen fortalte videre. Efterfølgende lykkedes det med en 
henvendelse til Kirkegårdsforvaltningen fra foreningens 
side at få en bedre pasning af Jacob Hansens gravsted 
etableret. 

o Dalum-Dagen den 20. juni 2015. Arrangeret sammen 
med Aktiv Nærmiljø. Her havde Arkivet igen sammen med 
Foreningen en stand og nogle af Foreningens bestyrelses-
medlemmer fortalte sammen med Arkivets medarbejdere 
interesserede om Foreningen. Arkivet deltog i konkurren-
cen om at få borgerbudgetterede midler til en ide om skilte 
med historiske oplysninger. Herom fortæller Jytte Raun om 
lidt. 

o Fællesmøde 1. oktober 2015 med fhv. seminarielærer 
Gunner Steenberg, Svendborg om Danmark som slavenati-
on. Et stærkt foredrag om en ikke særlig opmuntrende side 
af Danmarkshistorien. Arrangementet samlede 120 tilhøre-
re. 

o Billedaften i Hjallese Kirke den 21. oktober 2015. Jytte 
Raun fortalte endnu en gang om det gamle Hjallese – en 
opfølgning af et tidligere billedforedrag i Hjallese. Pænt 
fremmøde, selvom der var sammenfald med et andet arran-
gement- 

o Kommende arrangementer. Allerede nu på torsdag afhol-
des årets første fællesmøde med Dalum Kirke og Dalum 
Bibliotek kl. 10-12. Det er museumschef ved Odense Bys 
Museer Torben Grøngaard Jeppesen, som fortæller om 
danske udvandrere. Allerede nu kan man kigge på en ud-
stilling om en Dalumfamilie, der i 1920-30’erne udvandrede 
til Ohio. Senere på året er der fastsat et foredrag om Fyn i 
krig med historiker Andreas Skov. 
 

   
 Arkivets virksomhed. Foreningen er primært en støtteforening 

for arkivet i Dalum-Hjallese og om arkivets aktiviteter i 2015 vil 
Jytte Raun berette herefter. Det er en fornøjelse at se, hvor pro-
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fessionelt arkivets leder og dets medarbejdere arbejder til dagligt. 
I den sammenhæng synes jeg, at vi ikke må glemme, at alle i Da-
lum-Hjallese Lokalarkiv arbejder helt og aldeles frivilligt. Det er 
ganske enkelt helt imponerende, at vi på denne måde får taget 
så omhyggeligt og omsorgsfuldt vare på vores fælles historie via 
det frivillige arbejde. 
 
 

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


