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Formandsberetning 2021 
 
Udskudt generalforsamling 2021. 
Allerede ved starten på 2021 stod det klart, at det nok blev nødven-
digt at udsætte den årlige generalforsamling i Dalum-Hjallese Lokal-
historisk Forening. Medlemmerne fik dog i forhold til den fastlagte da-
to i februar dagsorden mm. rettidigt omdelt med besked om, at gene-
ralforsamlingen nok kunne blive udskudt. Sådan gik det som bekendt 
også. Det var vigtigt for bestyrelsen i forbindelse med fastlæggelsen af 
en ny dato, at vi stadig kunne få aftenens foredragsholdere på pro-
grammet. Det lykkedes heldigvis. 
 
Hvervekampagne og årsskrift 2020. 
Bestyrelsen sørgede for i forlængelse af den aflyste generalforsamling 
(først i februar, derpå i marts), hvor et årsskrift jo normalt ville være 
blevet uddelt til sidst, at alle medlemmer undtagelsesvist fik deres 
årsskrift bragt ud på privatadressen. 
På grund af de mange corona-restriktioner lå mange af foreningens 
aktiviteter i dvale i årets første halvdel. Men derfor kan man jo godt 
bruge tiden fornuftigt. 
I foråret opstod således ideen om at lave en målrettet kampagne for at 
højne interessen for den lokale historie. Bestyrelsen udvalgte som ud-
gangspunkt nogle veje i både Hjallese og Dalum, hvor der ikke var 
mange medlemmer af foreningen. Et brev med fakta om foreningen og 
arkivet blev udformet som en venlig hilsen til modtageren, på bagsi-
den kunne man se, hvilke artikler det seneste årsskrift indeholdt. 
Hvis man meldte sig ind, lokkede vi, så ville man naturligvis modtage 
seneste årsskrift, men tillige i bonus det foregående års udgivelse. 
Denne direkte henvendelse bar frugt, det strømmede ind med tilmel-
dinger. I det omfang bestyrelsesmedlemmerne orkede fik en række 
nye veje efterfølgende et brev i postkasserne, stadig med et forbløffen-
de godt resultat. Vi har dog endnu et utal af veje, som godt kunne 
rumme potentielle medlemmer. 
Foreningens kasserer, der virkelig har været på arbejde med at få 
runddelt årsskrifter og indskrevet tilmeldingerne, kan ved denne sene 
generalforsamling fortælle, at det aktuelle medlemstal nu er oppe 
på….(tal indsættes). Foreningen havde, da den stiftedes i 2007, 36 
medlemmer. Måske har medlemstallet haft en vigtig funktion, men 
derom til allersidst i beretningen. 
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Generalforsamling 2021. I aften kan Dalum Hjallese Lokalhistoriske 
Forening så afholde sin 14. ordinære generalforsamling siden stif-
telsen. 
 
Og som som allerede nævnt er der også i aften i forlængelse af gene-
ralforsamlingen et foredrag. Her i 2021 er det faktisk et par af for-
eningens egne medlemmer, nemlig Bettina Castenskiold von Ben-
zon og Per Corneliussen, der får ordet senere på aftenen med en be-
retning om Kristiansdal og familien Benzon. 
 
  
Bestyrelsen 
har været samlet til markant færre bestyrelsesmøder siden seneste 
generalforsamling den 25. februar 2020, hvor 110 deltog + lidt flere til 
det efterfølgende foredrag af museumsinspektør ved Odense Bys 
Museer Ellen Warring. Til gengæld betyder den udsatte generalfor-
samling her, at beretningen ikke bare omfatter 2020, men tillige stør-
stedelen af 2021. 
 
Konstituering. 
På det første bestyrelsesmøde den 10. marts 2020 konstituerede be-
styrelsen sig med Lars Hagensen som formand og sekretær, som 
næstformand fortsatte Leif Stendahl og det som kasserer genvalgtes 
Henning Jespersen. 
 
Optimistisk planlægning og corona. 
I 2020 begyndte bestyrelsen optimistisk at planlægge flere arrange-
menter, bl.a. en gadevandring under ledelse af Niels Hansen og et 
stormøde om papirfabrikken. Begge dele blev aflyst, det første fordi 
Niels Hansen desværre blev syg og afgik ved døden, det sidste på 
grund af corona-nedlukningen af samfundet. 
Vi havde dog torsdag den 27. februar 2020 nået at afholde et spæn-
dende fællesmøde i kirkens anneks om folkeoplysning med daværen-
de inspektør for Ollerup Gymnastikhøjskole Uffe Strandby. Godt 
100 deltagere var mødt frem til en veloplagt og aktuel foredragsholder. 
 
Først den 18. august 2020 kunne bestyrelsen igen kortvarigt samles, 
idet alle coronaregler skulle iagttages. På dette møde kunne Jytte 
Raun meddele, at på trods af situationen, så havde arkivet aldrig haft 
så stor tilstrømning af nye frivillige medarbejdere. 
 
Torsdag den 8. oktober 2020 afholdtes endelig igen et fællesarran-
gement med Dalum Kirke, hvor forfatteren Thomas Kaarsted fortalte 
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om sit arbejde med bogen ”Steder tiden har glemt”, der udspiller 
sig i Dalum. Da mødet var totalt udsolgt og der var stor interesse for 
endnu et møde med forfatteren, så afholdtes et ekstra møde torsdag 
den 5. november. 
 
Til gengæld aflystes et planlagt møde i oktober 2020 i Hjallese Kir-
ke, hvor John Rendboe skulle have fortalt om J.P. Koch. 
 
På bestyrelsesmødet den 27. oktober kunne Jytte Raun fortælle, at 
arkivet nu var i fuld sving igen, 16 aktive medarbejdere havde hun at 
holde styr på under de stadigvæk ret strenge corona-regler. Men det 
betød, at der blev overskud til bl.a. at få ommøbleret arkivlokalerne 
mere hensigtsmæssigt. 
 
I bestyrelsen og den tilknyttede redaktion blev der arbejdet målrettet 
på at få samlet og udgivet et årsskrift 2020 på trods af usikkerheden 
bl.a. med trykning til tiden. Også arbejdsgruppen omkring den plan-
lagte Billedbog om Dalum og Hjallese arbejdede videre. 
 
Den 21. oktober 2020 deltog repræsentanter fra Lokalhistorisk For-
ening og dens bestyrelse i en vandring på Papirfabrikkens område, 
hvor kommunen havde inviteret. Deltagerne beså de nye ændringer af 
åens forløb tilbage til dens oprindelige forløb før Papirfabrikkens tid. 
Der viste sig at være et ’sammenstød’ mellem naturinteresser og hi-
storiske-kulturelle interesser. Efterfølgende forfattede bestyrelsen en 
skrivelse om problematikken til kommunen (skrivelse og svar vedhæf-
tes beretningen). 
 
På grund af den fuldstændige nedlukning i julen 2020 og begyndel-
sen af året 2021 blev den planlagte generalforsamling i februar 2021 
udsat først til sidst i marts og derefter igen udsat til oktober 2021. 
 
Bestyrelsen kunne først mødes den 2. marts 2021. Et fællesmøde i 
februar om Knud den Hellige med arkivar Jørgen Thomsen var 
blevet udsat til april for så igen at udsættes til efteråret 2021. Vi er 
glade for de tålmodige og overbærende foredragsholdere. 
 
Da bestyrelsen igen mødtes den 28. april 2021, var coronaen be-
stemt ikke forbi, men vi kunne glæde os over flere ting. Årsskriftet 
2020 var blevet trykt og uddelt. Flere af artiklerne havde efterfølgende 
fundet vej til Ugeavisens klumme om ”Odense før og nu”, hvilket giver 
god pr. Førnævnte hvervekampagnen var gået over al forventning og 
en opfordring til medlemmerne om at indsende beretninger om ople-
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velsen af coronatiden begyndte også at give resultat. Endelig havde 
foreningen sammen med Vejforeningen på Fruens Bøge Allé og Gurlis 
Alle den 12. marts 2021 under god pressedækning fået opsat 2 fine 
orienteringsskilte ved den såkaldte Kærlighedssti. 
 
Kort før sommerferien fik Lokalarkivet og dermed Foreningen så den 
totalt uventede meddelelse om, at kommunen og udlejeren af Bøgedal 
havde opsagt deres lejeaftale. Det ville betyde, at arkivet endnu en 
gang på får år skulle flyttes – eller ganske enkelt pakkes ned. Det gav 
os alle sved på panden og vi så, hvordan problemerne tårnede sig op, 
hvis det var realiteterne. Det endte godt, heldigvis, men det vil arki-
vets leder Jytte Raun redegøre for. 
Om det i denne sammenhæng har betydet noget, det er svært at vide, 
men mon ikke en støtteforening med over 500 medlemmer også gør 
indtryk på beslutningstagerne? 
 
 

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

 
Lars Hagensen, formand  
 
 


