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Vi er i gang med foreningens 3. ordinære generalforsamling. Det er 
glædeligt at konstatere den store interesse og opbakning. 
 
Bestyrelsen har i året 2009 afholdt 5 møder: 
 
Her har vi drøftet 
 

 Medlemskredsens udvikling fra foreningens start, hvor 107 teg-
nede sig og så til udgangen af 2009, hvor der var 173 medlem-
mer. I dag er medlemstallet 179. Men der skal dog ikke herske 
tvivl om, at vi gerne ser en øget medlemsskare. Forskellige tiltag 
har været drøftet, og vi arbejder på – sammen med Arkivet – at 
etablere en udstilling på Dalumcenterets Torv her i 2010. Sam-
men med indkaldelse til generalforsamlingen vedlagde vi kontin-
gentopkrævning for 2010 med betalingsfrist 22.3.2010 – for vi 
kan jo ikke deltage i dag, hvis vi ikke har betalt. Og helt aktuelt 
mangler der betaling fra 22 medlemmer. 

 Foreningens økonomi vil komme efter denne beretning, men der 
er et par gode historier, som tåler opmærksomhed. Vi fået til-
skud på 10.000 kr. fra Ingeniør N. M. Knudsens Fond til etable-
ring af Pc-netværk i Arkivet, hvilket Jytte Raun vil fortælle mere 
om. Hertil har foreningen støttet arkivet med 12.000 kr. Arkivet 
har selv anvendt 10.000 kr. af egne midler, så det store ønske 
om etablering 3 absolut nødvendige elektroniske arbejdspladser 
er blevet indfriet. Ligeledes har vi fået Kabel-tv og internetudby-
deren Stofa til at sponsere arkivets internetadgang. Vi har rettet 
henvendelse til andre potentielle sponsorer, men har desværre 
ikke fået respons. 

 Foreningens aktiviteter har været egne arrangementer samt i et 
samarbejde med Torsdagsmøderne. Det hele er foregået her i 
disse dejlige lokaler. 

o I samarbejdet med Torsdagsmøderne havde vi den 5. fe-
bruar fhv. skolebibliotekar Frans Bay med temaet ”Histori-
en omkring Odense Å”. (Også nævnt i 2009).  

o På sidste års generalforsamling 24. marts havde vi Johnny 
Wøllekær fra Stadsarkivet til at fortælle om intet mindre 
end "Verdensstjernen fra Fruens Bøge - cykelrytteren Thor-
vald Ellegaard" og cykelbanen i Dalum. Som sidebemærk-
ning kan jeg oplyse, at Wøllekær’s engagerede omtale af 
Thorvald Ellegaard og hans meriter kan opleves i en TV2 
Fyn+ optagelse på den del af Odense Kommunes hjemme-
side, hvor vi kan se ”Historiens Hus”. 

o I mødesamarbejdet havde vi 5. november besøg af Anders 
W. Berthelsen med temaet ”Sproget Fynsk”. 
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o I dag er vor gæst museumslærer Frede Madsen, Odense, 
med temaet ”Etatsrådernes Odense”, som vi endnu har ’til 
gode’. 

 
 Arkivets virksomhed vil Jytte Raun berette om, men jeg vil da li-

ge nævne datoen 4.6.2009, hvor Arkivets lokaler – efter den om-
fattende istandsættelse - blev taget i brug. Jeg vil gerne benytte 
lejligheden til at takke holdet på lokalarkivet for den uegennytti-
ge indsats og ønske dem god arbejdslyst med de forestående op-
gaver 

 Årsskriftets mulige indhold drøftes også på bestyrelsesmøderne. 
Der indkommer uopfordret artikler, som redaktionen gerne tager 
imod. Til tider kontakter vi potentielle skribenter, så vi kan få et 
antal artikler til rådighed, forinden indhold og omfang fastlægges 
for det kommende skrift. Redaktionen har 4 medlemmer med 
Jytte Raun som tovholder. Opgaven er så at gennemlæse artik-
lerne inklusiv korrekturlæsning og formatering. Til layout og op-
sætning har Jytte Raun endnu engang fået aftale med Grafisk 
skolepraktik på Syddansk Erhvervsskole ligesom trykning af 
skriftet foregår på Erhvervsskolernes Forlag - begge u/b. Det er 
vi meget taknemmelige for, da det har betydelig indflydelse på 
foreningens økonomi. Bestyrelsen vil gerne takke Jytte Raun for 
indsatsen med tilblivelsen af årsskriftet. Også tak til artikelfor-
fatterne. Efter mødet udleveres årets eksemplar. For at sikre et 
eksemplar til medlemmer, der ikke er beder vi jer om at oplyse 
jeres adresse. 

 Som I sikkert har bemærket, har vi fået udbygget kontakten til 
redaktionen på Dalum-Hjallese Avis og Fyens Stiftstidende, som 
gerne omtaler og støtter foreningens og arkivets aktiviteter med 
omtaler. Det hjælper os meget i kommunikationen til medlems-
kredsen. Selv om det i de seneste år er blevet meget svært med 
at finde økonomisk støtte, vil det måske kunne bruges i forbin-
delse med kontakt til potentielle sponsorer. 

 Afslutning. Til sidst vil jeg takke medlemmerne for opbakningen 
til arrangementerne samt bestyrelsesmedlemmerne for samar-
bejdet i det forløbne år. 

 
Herefter kan beretningen overgå til generalforsamlingens behand-
ling. 

 
 
Henning Jespersen 
Formand   


