
 
Referat af generalforsamling 

Tirsdag den 8. marts 2022 
Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg 

 
 
Formanden, Knud Erik Sørensen, byder velkommen og foreslår, at vi starter med en sang, ”Nu lakker det af 
tiden småt”. 
 
Derefter fulgte generalforsamlingen ifølge dagsordenen.  
 
1) Valg af dirigent: 
Poul Werge blev foreslået og takkede for valget. 
Dirigenten kunne konstatere, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamling. 
 
2) Valg af tre stemmetællere: 
Der blev foreslået 3 stemmetællere og de modtog alle valget. 
 
3) Formandens beretning:  
 
Beretning for året 2021: 
 
På generalforsamlingen 14. september 2021 var der nyvalg til bestyrelsen af Poul Madsen og Hans 
Jørgensen. 
Bestyrelsen konstituerede sig på et møde d. 7. oktober 2021 således: Formand Knud Erik Sørensen, 
næstformand Jette Westphal, kasserer Knud Kylling Petersen, sekretær Conny Grenaa Philippsen, 
medlemsansvarlige Lilly Laursen og Poul Madsen, redaktør Solvejg Ravn (indtrådt i bestyrelsen i stedet for 
sygemeldte Jette Westphal) og Palle Fløe (i redaktionen uden for bestyrelsen). Øvrigt medlem Hans 
Jørgensen. 
Efter generalforsamlingen ønskede Erik Housted at udtræde af bestyrelsen af personlige grunde. Lilly 
Laursen er endnu en gang trådt til som suppleant. 
Bestyrelsens arbejde 
Corona har også i 2021 været af indgribende betydning for arbejdet, idet arkivet var lukket ned fra 
december 2020 til maj 2021. I denne periode måtte vi klare bestyrelsesarbejdet over mailen. På denne 
måde forhandlede vi om et forslag om at gøre 2021 kontingentfrit pga. de lange nedlukningsperioder i 
foråret 2020 og foråret 2021, hvor vi også måtte udsætte generalforsamlingen til september 2021 og aflyse 
Udflugten maj 2021. 
Desuden besluttede vi at bruge den kontingentfri tid til at lave et nyt indbetalingssystem, som tages i brug i 
2022.  
Flytningen til kasernen har været drøftet de fire møder, som har kunnet holdes som fysiske møder. 
Ulkebølarkivet blev hen over sommeren tildelt et erstatningslokale på kasernen og kunne dermed 
genoptage arbejdet, dog uden at kunne lukke op for publikum. 
 
Da vi kunne danne os  et indtryk af, hvordan lokalerne efter renoveringen ville se ud, tog vi også fat på at 
tage en beslutning om et nyt it-netværk på kasernen, idet vi af hensyn til vort arkiveringssystem havde fået 
lov af kommunen til at installere vort eget netværk. 
Efter mange overvejelser og indhentning af flere tilbud har vi så besluttet os for at benytte et tilbud fra et 
lokalt elektrikerfirma på et netværk, som er bygget nyt op fra grunden og som vi kan få hjælp til at 
vedligeholde. Selv om der er forholdsvis bekosteligt, synes vi, det har været nødvendigt, både fordi det 
rækker ud i fremtiden og fordi alle medarbejdere er frivillige. 



Desuden har det også spillet ind, at vi får rigtig gode lokaliteter på kasernen i et godt miljø. 
Da anskaffelsen trækker godt på vores kassebeholdning, har vi også søgt fonde om hjælp. 
 
Som et yderligere punkt har vi også i årets løb i bestyrelsen drøftet en fremtidig udgivelsespolitik i 
foreningen. Udgivelser kan jo være mange ting i dag, lige fra et blad til en bog og elektroniske udgivelser på 
hjemmeside eller i Arkibas. Vi er ikke nået til nogen konklusion på disse overvejelser og vil gerne høre andre 
meninger. 
Formanden opfordrer medlemmerne til at komme med gode ideer til udgivelsespolitikken. 
 
 
Arkiverne: 
Ulkebøl-arkivet har som sagt kunnet åbne for medarbejder i efteråret 2021 i et fint erstatningslokale på 
kasernen. Det at genoptage arbejdet har betydet en stor lettelse for medarbejderne, som dog savner at 
tage imod publikum.  
Og det har fået lidt længere udsigter at kunne det, da kommunen har varslet forsinkelser på færdiggørelsen 
af renoveringen, således at indflytning i vore egne lokaler først kan finde sted i maj 2022, hovedsageligt på 
grund af leveringsproblemer med materialer. 
Ulkebølarkivet har dog kunnet arbejde videre med elektroniske henvendelser fra publikum. Og som på 
arkivet på Asylvej har der været god gang i disse henvendeler. 
På Asylvej har der kunnet arbejdes videre som vanligt og her har der også været forholdsvis mange fysiske 
besøg i de perioder, hvor arkivet har været åbent. 
Vi nåede også i november at gennemføre medarbejderturen til det tyske museum, den tur som blev aflyst 
sidste år. Vi fik en interessant rundvisning ved lederen af museet, Hauke Grella, og derefter spiste vi frokost  
på museet leveret fra en af byens restauranter. Et meget vellykket arrangement. 
 
Arrangementer: 
 
Årets arrangementer blev også ramt af nedlukningen. 
Udflugten til Kongeåmuseet og Skibelund Krat måtte aflyses; men turen gennemføres i år den 28. maj. 
Generalforsamlingen blev flyttet, da den jo skal gennemføres og medlemmerne have mulighed for at følge 
og kommentere foreningens arbejde. Da vi afholdt den i september benyttede ret få af medlemmerne sig 
af muligheden, måske af stadig respekt for smittefaren. 
Vi havde aftalt med foredragsholdere fra det aflyste foredrag i efteråret 2020, Morten Andersen, at vi ville 
søge foredraget placeret på generalforsamlingen. Dette lod sig gøre med stor velvilje fra Morten Andersen 
og vi hørte et interessant foredrag om Genforeningens økonomiske side. Genforeningen havde ikke været 
en positiv oplevelse for alles økonomi på grund af tysk inflation og danske afsætningsproblemer i de første 
år og det udløste også nogle spørgsmål fra salen. 
Samarbejde 
Samarbejdet har også lidt under nedlukningerne. SKLA har dog arbejdet, ganske vist på nedsat blus, med at 
fordele de kommunale støttekroner.  
Kursusafholdelse har været næsten umulig, men nogle medarbejdere har dog i det sene efterår deltaget i 
kursus om arkivers muligheder for elektronisk formidling. 
Til sidst vil jeg gerne sige tak til mine kolleger i bestyrelsen og medarbejderne på arkiverne for et godt 
samarbejde om at bevare den lokale historie – i 2021 undertiden under vanskelige vilkår.   
 
Formandsberetningen blev godkendt. 
 
 
4) kasseren, Knud Kylling Pedersen, fremlægger regnskabet: 
 



Allerførst beklager kassereren, at der, pga. tekniske problemer, ikke er lagt regnskab ud til alle, men 
desværre kun enkelte kopier til fordeling.  
 
Resultatopgørelsen for 2021 viser:  
På indtægtssiden, at vi i 2020 havde kontingentindtægt på 46.200 kr. – dem mangler vi jo for 2021, da vi 
valgte et kontingentfrit år.   
Ligeledes viser note 4 – tilskud- at vi i 2020 har modtaget 64.001 kr. fra forskellige fonde:  2021 har vi kun 
modtaget 24.556 kr. (fra kommunen) og det dækker jo kun en lille del. 
 
 
På udgiftssiden, at udgifterne til telefon, bredbånd og internet har været billigere d.å., da Ulkebøl jo ikke 
har kunnet bruge IT. 
Ligeledes har udgifter til rengøring været billigere i år, da det kun er for Asylvej. 
Ad note 9 – kontingenter: Vi er medlemmer af en række foreninger, som vi betaler kontingenter til. 
 
Resultatet af årsregnskabet 2021 viser således et underskud på 36.135 kr. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
5) Fremlæggelse af budget: 
Der er budgetteret med kontingent-indtægter på 37.000 kr., og computer-udgifter på 52.000 kr. ved 
flytning til kasernen, men vi håber på fondstilskud. 
 
6) Kontingent for 2023: 
Bestyrelsen har besluttet uændret kontingent, 175,- kr.,  for 2023. 
 
7) Behandling af indkomne forslag: 
Ingen indkomne forslag. 
 
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
a) Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

Knud Kylling Pedersen – modtager genvalg og genvælges. 
Knud Erik Sørensen – modtager genvalg og genvælges. 
Erik Housted – modtager ikke genvalg; Lilly Laursen, vores mangeårige suppleant træder ind i 
bestyrelsen. 

b)  Valg af suppleant: 
 Herluf Chr. Jensen, fra Asylgade, modtager valget. 
c) Valg af to revisorer: 

Nuværende Jens Nielsen og Svend Erik Tychsen modtager begge genvalg og vælges.  
d)  Valg af revisorsuppleant, nuværende Knud Heilesen genvælges. 
 
9) Evt.: 
Der blev spurgt til, hvorfor der nogle gange ikke er billede på arkiv.dk, f.eks. af en ejendom; måske fordi vi 
endnu ikke har fået skannet billedet ind. Billeder med personer, f.eks. skolebilleder, må ikke lægges på 
nettet før efter 70 år. 
 
Knud Erik Sørensen takker Poul Werge for dirigentarbejdet. 
 

Referent……………. 
Conny Grenaa Philippsen 


