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Med jeres støtte kan foreningen i dag afholde ordinær generalforsamling nr. 2. Ved 

starten af 2007 var der ingen, der kunne forudsige foreningens levedygtighed. Men 
det kan vi jo konstatere nu. 
 

Ny formand: 
 

Sidst i august måned modtog vi et brev fra formand Poul Nielsen, hvori han 
meddelte, at han ”pga. sygdom måtte trække sig som formand, og ønskede 
foreningen alt godt fremover”.  

 
Bestyrelsen voterede og konstituerede sig med undertegnede som formand og Lars 
Hagensen som næstformand. 

Suppleant Per Jensen indvilgede i at indtræde i bestyrelsen. 
 

I det efterfølgende bestyrelsesmøde takkede vi Poul Nielsen for hans indsats i 

foreningsarbejdet, hvor han var med fra starten.   
 
År 2008 har alligevel været et år med gode oplevelser. Der er markant fremgang i 

medlemskredsen.    
 
Bestyrelsen har holdt 6 møder, hvor vi har drøftet: 

 
Foreningens økonomi og medlemskredsens udvikling: ult. 2007 = 107 / ult. 

2008 =136 / nu = 165 (3x+29). Vi har haft en afgang på 3 medlemmer. 
 
Arrangementer: 

 
Vi har haft 4 succesfulde arrangementer, heraf 2 sammen med Torsdagsklubben.  

 

 museumsinspektør Henrik Harnow, Odense Bys Museer, til den 6.3.2008 

med emnet ”Industriens kulturarv - nationalt og lokalt!”  

 Fyens Stiftstidendes lokalredaktør, Esben Seerup, til generalforsamlingen 

27.3.2008 med emnet ’Lokaljournalistikken og lokalhistorien’. 

 historiker og lektor Lars Bisgaard, Syddansk Universitet til 13.11.2008 med 

emnet ”Statsdannelsen i Danmark 1400-1600: religionens betydning”. 

 Tidligere skolebibliotekar Frans Bay til den 5.2.2009, der tog os med på en 

virtuel tur langs Odense å.  
 
Jeg vil gerne takke Lars Hagensen for arbejdet med arrangementerne og samspillet 

med Torsdagsklubben. 
 

I bestyrelsen bestræber vi os på at afholde eller medvirke til 2 arrangementer med 
foredragsholder. Jeg kan allerede nu oplyse om vores deltagelse i et fællesmøde, 
der er planeret til den 5. november 2009 kl. 10-12 her i annekset. Her vil Anders 

W. Berthelsen komme og foredrage. Emnet er endnu ikke aftalt. 
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Sponsorer: 
 

For at kunne støtte arkivets virksomhed – helt aktuelt er der behov for nyt 
elektronisk kontorudstyr - har bestyrelsen rettet henvendelse til nogle store 
virksomheders fonde om økonomisk støtte. Det være sig Albanifonden, Energi 

Fyns Almene Fond, Nielsen & Nielsen Holding, men de har ikke kunne 
imødekomme vort ønske.  

 
Senest har vi sendt anmodning til Ingeniør Knudsens Fond og Arbejdernes 
Landsbanks Fond, og de vil behandle vores henvendelse senere i år.  

 
Vi henvendte os til Dalum Papir, som meddelte, at ”moderselskabet Arjowiggins i 
Frankrig har den politik, at de ikke giver støtte til hverken foreninger eller 

enkeltpersoner, men aht. det naboskabet, har de fået lov til at give os 12 kasser 
eller 30.000 stk. A4 skrive-/kopipapir til arkivet”. Vi afhentede papiret med glæde. 

 
Tillige har arkivet også i år fået sponseret bredbåndsforbindelsen af Stofa A/S. 
 

For at give arkivet en forbedring i hverdagen, har bestyrelsen på det seneste møde 
besluttet at lade foreningen sponsere en ny kopimaskine som afløsning for den 
nuværende udtjente maskine.  

 
Årsskriftet: 

På bestyrelsesmøderne har vi også drøftet redaktionsgruppens emner og status på 
Årsskriftet, som nu er realitet. Det kan afhentes her efter aftenens møde. Alle 
medlemmer har mulighed for et eksemplar. Oplys venligst jeres adresse i 

forbindelse med udleveringen, så vi også kan give et hæfte til de medlemmer, der 
er blevet forhindret i aften. 

 
Til trykningen af årsskriftet har Jytte Raun også i år fået absolut favorable aftaler - 
kald det gerne sponsorater - hvor Syddansk Erhvervsskole/Odense Tekniske Skole 

u/b har klargjort satsen til trykning, og hvor Erhvervsskolernes Forlag ligeledes 
u/b udfører trykningen. Det er vi naturligvis meget taknemmelige for, da det 
styrker foreningens økonomi betragteligt. 

 
Bestyrelsen vil gerne takke Jytte Raun for indsatsen med tilblivelsen af årsskriftet. 

Også tak til artikelforfatterne. 
 
Afslutning: 

 
Til sidst vil bestyrelsen ønske arkivet tillykke med de nye omgivelser og sige holdet 

på arkivet tak for indsatsen i 2008. 
Jeg vil også gerne sige bestyrelsesmedlemmerne tak for samarbejdet i årets løb. 
 

Herefter kan beretningen overgå til generalforsamlingens behandling. 
 
Henning Jespersen 

Formand 


