
Medlemsbladet for Lokalhistorisk Forening 

 for Bramming-Egnen. 

Generalforsamling  

i Lokalhistorisk Forening For Bramming-Egnen 

Tirsdag d. 5. marts, 2019 kl. 19.00 

På  Bramming Egnsmuseum.  

Nr. 61, 34. årgang. 

Redaktion: Birger Henriksen, Fasanvej 7, Vejrup 6740 Bramming 

Tlf. 30 95 48 54 Mail. birger07@hotmail.com 

  

Vejrup Kirke ca. 1910 

Tårnet blev sat på under krigen 1943—44 



Dagsorden for Generalforsamling, 5. marts, 2019. 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

2. Formandens beretning samt orientering fra Bramming Egnsmu-

seum. 

4. Valg af et el. to bestyrelsesmedlemmer plus en suppleant (til 

Lokalhistorisk Forening). På valg: 

Mogens Hansen og Harald Friis  

5. Valg af en suppleant 

6. Valg af en revisor. 

7. Valg af en revisorsuppleant. 

8. Fastsættelse af kontingent. 

9. Indkomne forslag 

Skal være formanden i hænde senest den 12. februar. 

10. Evt. 

Nyt fra bestyrelsen 

På generalforsamlingen i 2018 blev Hanne Ejby genvalgt. På det 

efterfølgende konstituerende møde meddelte Marinus Lundgaard, 

at han ønsker at afgå som formand. Et opslag i gamle lokalårbøger 

fortæller, at Marinus kom i bestyrelsen i 2003, og han indtrådte i et 

forretningsudvalg i 2006. Dette forretningsudvalg fungerede i 3 år 

med skiftende medlemmer med Marinus som formand, og i 2009 

blev forretningsudvalget nedlagt. Stor tak til Marinus for arbejdet 

som formand. Det har altid ligget Marinus stærkt på sinde at få løst 

problemet med medlemsnedgang. På det efterfølgende konstitue-

rende møde overtales Helle Hvitved til at overtage formandsposten  



samtidig med medlemsregistreringen, men Helle gør klart, at hun 

kun vil være formand i et år, hvorefter hun vil overgå til kassererpo-

sten Harald Friis Madsen har siddet i bestyrelsen som kasserer si-

den 2002. Han har lavet et flot stykke arbejde med registrering af 

medlemmer, udsendelse af girokort og udfærdigelse af regnskab, 

men udviklingen har gjort, at der nu er brug for fornyelse. Harald 

skal have stor tak for det store arbejde han har udført. 

Vi måtte holde en ekstraordinær generalforsamling for at lave ved-

tægterne om. En forening skal have tegningsregler for at oprette en 

foreningskonto i banken. I samme omgang har vi blødgjort kravet 

om antallet af medlemmer i bestyrelsen. 

Vi måtte holde en ekstraordinær generalforsamling for at lave ved-

tægterne om. En forening skal have tegningsregler for at oprette en 

foreningskonto i banken. I samme omgang har vi blødgjort kravet 

om antallet af medlemmer i bestyrelsen. 

Ved samme lejlighed tog vi afsked med Johannes Jørgensen, Ve-
ster Nykirke, der pga. helbredet overlader sin plads i bestyrelsen til 
Birthe Vogt Andersen, som så er udpeget af lokalårkivet. 

Bestyrelsen planlægger en udflugt i efteråret, hvor vi håber på at få 
en rundvisning i det nyåbnede Jacob. A. Riis Museum. I 2020 bli-
ver målet så Heksemuseet. 

Jeg håber, at alle har fået en rettelsesseddel til Lokalårbogen 2018, 
hvoraf det fremgår, at det hedder et gerbereringsapparat. 

Helle Hvitved 

 

 



 
 Lokalhistorisk Forenings hjemmeside 

www.lokalhistbramming.dk 

 

Besøg Bramming Egnsmuseum 

Hør f.eks. dette foredrag : 

Dansk Vestindien ”… til handlens og det almindelige bedstes 
blomstrende velstand …” 

Foredrag ved cand.mag. Hanne Eiby 

Torsdag 21. februar kl. 19.30 

Fra 1672-1917 havde Danmark en koloni i Caribien bestående af 
øerne St. Thomas, St Jan og St. Croix. 

Da Danmark i 1672 etablerede kolonien var det for at gøre landet 
rigere ved selv at kunne producere sukker til eksport. Problemer 
med at få nok arbejdskraft til plantagedriften blev løst ved hjælp af 
den transatlantiske slavehandel. Efter slavernes frigivelse i 1848 gik 
det dårligt med økonomien, og øerne drænede statskassen. I 1917 
solgte Danmark de Vestindiske øer til USA. 

Entré 50 kr. (kun kontant). Gratis for medlemmer af Lokalhistorisk 
Forening for Brammingegnen og de to museumsforeninger. 

Der sælges kaffe og vand i pausen (kun kontant). 

 

Se mere på museets hjemmeside 

https://www.brammingegnsmuseum.dk/ 

 


