
Referat af generalforsamling 
Tirsdag den 10. marts 2020 

Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg 
 

 
Formanden, Knud Erik Sørensen bød velkommen og måtte beklage, at aftenens foredragsholder Carl Binzer 
Hermann, der skulle fortælle om Sikringsstilling Nord, desværre har måttet melde afbud. 
Vi vil afholde generalforsamlingen og efter kaffen vil Knud Erik Sørensen holde et lille foredrag om Max Valentiner, 
æresborger i Sønderborg 1917. 
 
Derefter sang vi ”Venner ser på Danmarks kort”. 
 
1. Valg af dirigent: Hans Jørgensen. 
 
2. Valg af stemmetællere: Der var flere der meldte sig, men de kom ikke i arbejde. 
 
3: Formandens beretning: 
På generalforsamlingen marts 2019 var der nyvalg til bestyrelsen af Stefan Hansen og genvalg af Henrik Delf. 
Bestyrelsen konstituerede sig på et møde d. 8. april således: Formand Knud Erik Sørensen, næstformand Palle Fløe, 
kasserer Knud Kylling Pedersen, sekretær Conny Grenaa Philippsen, medlemsansvarlige Lilly Laursen og Knud Erik 
Sørensen, redaktør Palle Fløe (med assistance af Solvejg Ravn uden for bestyrelsen). 
Erik Housted, Henrik Delf, Stefan Hansen og Helene Petersen er de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
 
Bestyrelsens arbejde 
I 2019 har vi afholdt 5 møder i bestyrelsen. 
I årets løb er alle bestyrelsesmedlemmer blevet inddraget i arbejdet med at fremstille og bringe foreningens første 
bogudgivelse ud til medlemmerne. 
Bogen blev præsenteret ved jubilæumsreceptionen d. 19. september i Multihuset i Ulkebøl (se omtale i Arkivnyt). 
Der er lagt mange timers arbejde i bogens tilblivelse, så jeg vil gerne sige tak til dem, der har medvirket. 
Og tak til læserne, som har givet bogen en meget positiv modtagelse, som vi også har mærket, da vi delte bogen 
rundt. 
Desuden har bogen bidraget til 31 nye medlemmer i foreningen. 
 
Det er blevet uforholdsmæssigt dyrt at udsende bøger med postvæsnet – og også blade for den sags skyld – så 
bestyrelsen har i årets løb besluttet at satse på en ny bog til udgivelse/uddeling i januar 2021 – og så udsende blade 
og meddelelser så vidt muligt elektronisk for at spare portoen. 
Vi vil derfor opfordre alle, der har en mailadresse til at sende den til arkiverne, så vi kan udsende så meget som 
muligt elektronisk. 
Men det vil selvfølgelig stadigvæk være muligt at få bladet på papir. 
Vi har også arbejdet med at implementere Persondataloven af 25. maj 2018 i foreningens arbejde, som man vil 
kunne se på arkivernes hjemmesider. 
Det vi har nået, er at fastsætte, hvorledes medlemsdata behandles, men som man har kunnet læse i avisen, hersker 
der endnu politisk uklarhed om, hvorledes vi må bruge arkivalierne, især billederne. 
Og så har vi i bestyrelsen – lidt spredt og ujævnt – drøftet arkivernes lokalesituation. 
Som jeg fortalte sidste år, har vi været i kontakt med kommunen om lokalesituationen for arkivet i Ulkebøl på grund 
usikkerhed om butikscentrets fremtid. Den usikkerhed er der stadigvæk – og nu er centret sat til salg. 
Men vores forhandlinger blev på en måde overhalet af kommunens plan om at gøre kasernen til et foreningshus. Vi 
har derfor deltaget i et møde, hvor ideen blev præsenteret for foreninger, der kunne være interesserede. Desuden 
har vi haft mulighed for at se mulige lokaler et par gange. 
I bestyrelsen har vi kunnet konstatere på tilbagemeldinger fra arkivernes medarbejdere og holdninger hos 
bestyrelsesmedlemmerne, at på arkivet på Asylvej er holdningen, at man gerne vil flytte på kasernen bl.a. for at få 
mere plads og bedre opbevaringsforhold. På arkivet i Ulkebøl er holdningen at det vil være bedst at beholde den 
nære tilknytning til sognet, altså at finde et lokale i nærområdet, så vidt det er muligt. 
I kommunens ide med foreningshuset ligger der også en forestilling om, at det vil være muligt at opnå en række 
fordele ved at arkiver i Sønderborg flytter til samme lokalitet. 
Det drejer sig ud over vore to arkiver om Arbejderarkivet og Industrihistorisk Samling. 
Og ideen om et foreningshus har et langt perspektiv på 5-6 år. 



Arkiverne 
Under denne ”lokale-uro” har arkiverne arbejdet videre med at registrere mange nye afleveringer og gøre ”gamle” 
afleveringer mere gennemskuelige på Arkiv.dk, som er vores åbning på nettet og som bliver meget brugt – endda 
rigtig meget. 
Desuden har vi mange henvendelser på mail, som der arbejdes med at finde svar på. Og selv om antallet af fysiske 
besøg på arkiverne ikke er som tidligere, kommer der stadigvæk en del, som medarbejderne hjælper og vejleder som 
før. 
Så på arkiverne arbejdes der godt på at registrere og arkivere og betjene elektroniske og fysiske gæster. 
En række medarbejdere har desuden hen over året deltaget i kurser arrangeret gennem SKLA. 
Arrangementer 
Ved generalforsamlingen i 2019 holdt Helmer Sander-Larsen et foredrag om Gårde og huse på Kær halvø. 
Foredraget tog udgangspunkt i Helmers bog af samme navn og gav et stærkt indtryk af bebyggelse og forandring de 
sidste 150 år, et emne som han også arbejder med på arkivet. 
I maj måned gik årets udflugt først til Det maritime Kalvø, et værft der byggede store skibe især sidst 1800-tallet og 
bidrog til Aabenraas betydning som søfartsby. En meget spændende rundvisning gav et godt indtryk af både 
skibsbyggeri, skibenes brug og folkene bag. 
Derfra gik turen til Aabenraa, hvor vi indtog en glimrende frokost på Under sejlet ved fjorden. 
Efter frokosten besøgte vi Michelsens Gård og fik her en spændende rundvisning og indføring i den ikke så fjerne 
fortids liv, som satte gang i snakken og minderne hos deltagerne. 
I efteråret havde vi så et foredrag af H.P. Hanssens oldebarn, Jørgen Hanssen, født og opvokset i Bovrup og senere 
præst i flere sogne i den nordlige del af Sønderjylland. 
Han fortalte meget levende (uden billeder) om familien H.P. Hanssen og H.P. Hanssens politiske virke. Det var 
spændende at opleve Jørgen Hanssens kontakt med tilhørerne, hvoraf en del var kommet fra Bovrup, og hans brug 
af anekdoter og humor. 
En rigtig god aften med over 60 tilhørere. 
Samarbejde 
Vi har til stadighed et godt samarbejde med de andre arkiver i Sønderborg kommune i sammenslutningen 
Sønderborg kommunes lokalhistoriske arkivsamvirke (forkortet SKLA). SKLA formidler den økonomiske støtte fra 
kommunen, både til drift og kurser for medarbejderne. 
 
Til sidst vil jeg gerne sige tak til mine kolleger i bestyrelsen og medarbejderne på arkiverne for et godt samarbejde i 
2019 om at bevare den lokale historie.      
 
Efter beretningen var der spørgsmål omkring evt. flytning af arkiverne, idet man i Ulkebøl kunne være bange for, 
hvis vi flytter sammen og evt. ned på kasernen, at det vil reducere kundebesøg. 
Knud Erik Sørensen mener, der vil være fordele ved, at arkiverne flytter sammen, idet vi vil kunne få en forsvarlig og 
tidssvarende lokalefordel mht. brandsikkerhed, temperaturforhold og tørre lokaler. Samarbejdet behøver ikke at 
strække sig længere end til fælles lokaler. På Asylvej ønsker vi mere plads både til arkivalier og til de fysiske 
arbejdspladser. Kommunen taler også om fordele ved at vi er flere arkiver sammen. Det kunne være en fordel med 
tilgængelighed ved at der vil være flere på arkivet, idet der jo så altid ville være nogen på arkivet. Men fra Ulkebøl vil 
man gerne vide noget mere om Ulkebøls fordel. 
Der bliver spurgt om huslejen er betinget af en evt. flytning. Kommunen har ikke presset, har ikke sagt noget om 
konsekvenser, hvis vi ikke flytter sammen. I øjeblikket betaler kommunen husleje for både Asylvej og Ulkebølcentret. 
Beretningen godkendes. 
 
Derefter takker formanden Edith Elnef, der valgte at stoppe på arkivet på Asylvej efter 32 år, for hendes lange og 
trofaste virke og overrakte en buket blomster. 
 
4: Regnskab: 
Knud Kylling Petersen gennemgår regnskabet: 
Indtægtssiden viser igen en nedgang i kontingentindtægter, idet der er 20 medlemmer, der ikke har fornyet deres 
medlemsskab. Til gengæld er der forudbetalt kontingent (for 2021) for 29 personer i forbindelse med køb af 
jubilæumsbogen. Veluxfonden har givet 51.000 kr. ialt til begge arkiver og det har betydet, at vi har kunnet forny 
vores computere. 
Resultatet viser et underskud på 17.537 kr., men hvis vi ser bort fra udgifter til jubilæumsbøger og reception, så er 
der faktisk et lille overskud. 
 



Regnskabet godkendes. 
 
5: Budgettet for det kommende år forelægges og godkendes. 
6: Fastsættelse af kontingent for 2021: Uforandret 175 kr. 
7: Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag. 
8: Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
    a) på valg:     Erik Housted - Knud Kylling Petersen - Knud Erik Sørensen Alle modtog genvalg. 
    Valg af suppleant: 
    b) nuværende: Lilly Laursen. Modtog genvalg. 
    Valg af 2 revisorer: 
    c) nuværende:  Svend Erik Tychsen -  Jens Nielsen. Begge modtog genvalg. 
 
9. Evt.: 
Der blev spurgt, hvorfor vi ikke lægger Arkivnyt ned på biblioteket, i lighed med andre foreninger. Vi er engang 
blevet bedt om ikke at gøre det. Men vi vil da forsøge igen. 
 
Mht. vore lokaleproblemer kom der forslag til Præstegårdsladen i Ulkebøl, da den står tom. Men den kan næppe 
bruges, da den er meget forfalden og den er ydermere fredet, både for det ydre og det indre, alt skal føres tilbage. 
 
Derefter havde Knud Erik Sørensen sit indlæg omkring den tyske søhelt Max Valentiner, der blev æresborger i 
Sønderborg i 1917, men som frivilligt frasagde sig æren efter genforeningen. 
   

Referent…………….  
Conny Grenaa Philippsen 

 


