
Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Sundeved. 

 

Mandag, den 29. november 2021, kl. 19:00, på BAKC, Festlokalerne, Bakkensbro 6, Ullerup. 

 

Referat: 

1. Valg af dirigent. 

Povl bød velkommen. Start med Sundevedsangen. Der er et land…….. 

Dirigent blev: Orla H Jensen. Modtager valg.  

Lovligt indvarslet generalforsamling! 

Gennemgang af punkter i dagsordenen. 

 

2. Beretning on foreningens virksomhed 2020. 

                Beretning for Lokalhistorisk Forening for Sundeved for året 2020. 

Velkommen til generalforsamling; en generalforsamling som pga. Coruna-epidemien er flyttet fra den 29. 

marts 2021, hvor der var forsamlingsforbud, til i dag. 

Vi holder en ”skrabet generalforsamling”, uden foredrag og uden snitter…… 

Beretningen omhandlet jo 2020, dvs. der er løbet meget vand gennem åen siden beretningsåret, ja faktisk 

11 måneder siden det stoppede. 

Jeg vil i hovedtræk gennemgå et magert forenings år 2020 her i min beretning. 

Vi holdt generalforsamling den 14. september 2020 med 20 deltagere. 

En skrabet generalforsamling også i 2020 pga. Coruna restriktioner. 

På Generalforsamlingen var der til bestyrelsen nyvalg af Inge Jørgensen, i stedet for John Solkær, som ikke 

ønskede genvalg; og genvalg af Arne Jessen, Frede Jensen og Povl C. Callesen;  

samt genvalg af 2 suppleanter Folker Svane og Henning Larsen. 

Knud Petersen blev genvalgt som revisor. 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen som følger 

• Formand:  Povl Chr. Callesen 

• Næstformand:  Frede Jensen 

• Kasserer:  Svend Jørgensen  

• Sekretær:  Arne Jessen 

• Redaktør:  Peter Juhl-Jespersen 

• Kontakt til arkivet:  Inge Jørgensen 

• Bestyrelsesmedlem:  Carl Peter Møller 



Som bestyrelsessuppleanter blev følgende to valgt 

• Folker Svane 

• Henning Larsen 

Og som revisorer har vi haft 

• Knud Petersen  

• Lorents Nielsen 

På generalforsamlingen blev John Solkær udnævnt som æresmedlem af Lokalhistorisk Forening for 

Sundeved. 

Der var ingen foredrag eller kunstneriske indslag efter generalforsamlingen – som var en Corona skrabet 

generalforsamling. 

Der var ingen sommerudflugt i 2020 

Udflugt har vi ikke haft i 2020; igen grundet Corona-Covid-19 .  

Vi afventede og håbede; men der var for mange og for trange Coruna bestemmelser til vi kunne afholde en 

udflugt. 

Tillidsmandsmødet i forbindelse med bogudgivelse Årsskrift 2020 blev ikke afholdt 

Igen pga. Coruna restriktioner – Svend Jørgensen indkaldte i stedet én for én de forskellige tillidsmænd for 

at udlevere årsskriftet til dem 

Foreningens virke i 2020 

Ja, det er efterhånden jo ”længe siden” men det meste af året lå foreningen i dvale; igen igen pga. Coruna 

restriktionerne. 

 

Bestyrelsen har holdt 4 bestyrelsesmøder i 2020. 

Vi har et godt samarbejde i bestyrelsen og møderne forløber i en hyggelig stemning; tak til bestyrelsen for 

Jeres flid og humor. 

Dagligdagen på BAKC 

Jeg vil her på generalforsamlingen gerne takke de frivillige her på BAKC som i det daglige gør livet lettere for 

os på arkivet og i foreningen; specielt 

• Den frivillige pedel Finn Bøwadt og hans backup Haje 

• Vores lokalelåneformidler Laila Bruhn 

• Formanden for BAKC Dorthe Strange Nielsen 

 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle foreningens medlemmer for deres opbakning; også selv om vi i 2020 

måtte køre i slowmotion. 



Endelig vil jeg gerne takke det afgående bestyrelsesmedlem Carl Peter Møller for mange års stabilt arbejde 

for foreningen; det være sig i bestyrelsen, på arkivet og i redaktionen for Skriftet. 

Foreningen er meget glade for at du fortsat vil stå for omdeling og udlevering af Skriftet til den store 

”udensogns” berøringsflade som du har. 

 

Povl C. Callesen 

formand. 

Beretning godkendt 

 

3. Beretning om arkivets virksomhed i 2020. 

 

Beretning 0m arkivets virksomhed 2020. 

 

 

2020 blev i coronaens tegn, lukket ned den 11 marts. 

Vi har alligevel haft besøg af 11 personer, der fik hjælp til deres efterforskning, 

Arkiv. dk er også meget aktiv, der er mest om at få kopi af billeder. Hvor meget af arbejdet er 

foregået som hjemmearbejde. 

 

Vi arbejder på at deligatisere de gamle skrifter, så man kan søge på arkiv.dk 

 

Der har i årets løb været 13 afleveringer, af forskellige sager. 

 

Der også fuld gang i arkivering af A fonde - billeder – samlinger kan søges under m i arkiv.dk. 

Der på nuværende1361 A fonde, 5786 billeder + 140 serier og 14 film. 

186 emnesamlinger 277 kort med udstykninger m.m., 75 tegninger og 57 bøger.   

 

 Sager fra Sundeved kommune 1927-1967 om veje og stier m.m. 

Hele arkivrummet på første sal, er under omlægning og fornyelse. 

Der nu 17 personer om at fordele arkiv og bestyrelsesarbejde. 

 

                 Beretning godkendt 

 

 

 

 

 

 



  

4. Regnskab 2020, herunder regnskab for arkivets drift. 

 

 

 

               Svend gennemgang af poster. 

               Spørgsmål: betaler foreningen negative renter. Svend ja! 

               Regnskabet blev godkendt 



    

  5.      Indkomne forslag. 

               Ingen. 

 

     6.      Godkendelse af kontingent for Lokalhistorisk Forening for Sundeved. 

               Bestyrelsen indstiller uændret kontingent 

      a.      Medlemskab kr. 25. Godkendt 

      b.      Medlemskab inkl. årsskrift kr. 100.  

     Indstillingen er godkendt 

7.      Valg. 

         a.       På valg til bestyrelsen. 

·        Peter Juel-Jespersen                         modtager genvalg.  Genvalgt 

     ·   Carl Peter Møller  modtager ikke genvalg.   

         Forslag fra bestyrelsen: Henning Poulsen, Nybøl modtager valg. Valgt 

     ·   Svend Jørgensen                                 modtager genvalg.  Genvalgt 

 

b.      Suppleanter. 

      ·   Folker Svane                                          modtager genvalg. 

      ·   Henning Larsen    modtager ikke genvalg.        

      Bestyrelsen undersøger muligheder for en suppleant! Godkendt 

 

     c.       Revisor på valg. 

           ·   Lorents Nielsen                                    modtager genvalg. 

      8.      Eventuelt. 

               Lei: Forklare om et godt stykke arbejde arkivet laver, når man kommer rundt med skriftet! 

Mødet slut.  

Povl siger tak til dirigenten.  

Klokken er 1945. 

 

Referent Arne Jessen 


