Generalforsamling
Lokalhistorisk Forening for Brammingegnen
Torsdag d. 10. marts 2022 kl 19:00
På Bramming Egnsmuseum
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2.

Formandens beretning

3.

Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab

4.

Valg af 2 eller to bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
På valg er Hanne Eiby og Søren Byskov som
bestyrelsesmedlemmer. Begge modtager genvalg.
På valg som suppleant er Sven Astrup. Sven modtager
genvalg.

5.

Valg af to revisorer
På valg er Børge Andersen og Niels Hansen. Begge
modtager genvalg.

På grund af coronarestriktioner, kunne vi ikke afholde
generalforsamlingen inden 15. marts, som vedtægterne ellers
foreskriver. I maj var restriktionerne omkring indendørs forsamlinger
ændret så meget, at vi kunne afholde generalforsamlingen den 25. maj.
Det var kun Mogens Jessing, der var på valg som bestyrelsesmedlem, og
han genvalgtes.
Inden generalforsamlingen havde Marinus Lundgaard meddelt, at
Darum Sognearkiv havde udpeget Elisabeth M. Rasmussen som hans
afløser i bestyrelsen, idet han efter mange års indsats ikke ønskede at
fortsætte.
Efter generalforsamlingen meddelte vores sekretær Birger Henriksen, at
han ikke ønskede at fortsætte som repræsentant for Vejrup Sognearkiv. I
stedet havde man udpeget Anna Schultz, som lokalarkivets
repræsentant i bestyrelsen.
Bestyrelsens sammensætning efter konstituerende møde:
Formand Mogens Jessing, næstformand Nora Olesen, kasserer Helle
Hvitved, sekretær Anna Schultz, Søren Byskov, Birthe Andersen, Hanne
Ejby, Inge Andersen og Elisabeth M. Rasmussen.

Efter generalforsamlingen vil Hans Peter Søgaard fortælle om nogle af C.
K. Olesens fotografier.

I august måned modtog vi en opfordring fra Læge af Bramming, Grethe
Marie Justesens fond, om at søge tilskud til eventuelle
aktiviteter/projekter, idet fonden vil blive opløst inden længe. Efter
drøftelse i bestyrelsen, søgte vi om tilskud til oprettelse af en database
med oplysning om alle artikler i Årbøgerne siden dens start. 2021 er 39.
årgang, og det kan være svært huske, hvad der har været skrevet om. Vi
har desværre fået afslag på ansøgningen med den begrundelse, ”at der
ikke er midler til det ansøgte formål”. Vi har efterfølgende søgt tilskud
hos Johan Hoffmann Fonden, og fået tilsagn om tilskud på 4.000 kr.,
hvilket udgør knap halvdelen af den forventede udgift.

Formandens beretning for 2021

I forlængelse af genforeningsarrangementerne i 2020, besøgte vi
Skibelund Krat den 14. september, hvor en repræsentant fra Skibelund
Foreningen, under en hyggelig vandring i skoven, fortalte om stedets og
de mange mindestens historie. Efterfølgende var der kaffebord på

6.

Fastsættelse af kontingent

7.

Indkomne forslag

8.

Eventuelt

hotellet. Der deltog knap 20 af foreningens medlemmer i
arrangementet.
Redaktionen for Lokalårbogen havde, i begyndelsen af året,
betænkeligheder omkring stof til bogen, idet man ikke kunne forudse,
om coronasituationen også ville kunne påvirke dette. Årbogens
redaktion består af Elisabeth M. Rasmussen, Hanne Eiby, Ingrid Jensen
og Mogens Hansen.
Årbogen 2021 blev dog som vanligt både interessant og fyldig, og kunne
præsenteres ved et fint og velbesøgt arrangement på Egnsmuseet den
26. november. Redaktør Elisabeth Rasmussen fortalte om de enkelte
artikler i bogen, og Lone Bruun, Michael Blæsbjerg Knudsen og Ole
Witte Madsen fortalte levende om deres artikel ”Tre begravede gravsten
på Hunderup Kirkegård”.
Præsentationen blev, i lighed med 2020, fulgt op af en omfattende
reklamering:





Forsidereklame i Bramming Ugeavis
Omtaler i Bramming Ugeavis forud for udgivelsen
Omtale af artikler m.m. på Årbogens Facebookside
Opstilling af reklamesøjle i form af cigaretpigen Luna og
piccoloen Lukas flere steder i vores område (Vejrup/Endrup
Fritidscenter, Darum Sognehus og Darum Kultur- og Fritidscenter,
Bramming Bibliotek, Bramming Fitness- og Sportscenter og XL
Byggemarked i Bramming)

Salg af Årbogen hos KLINIK LUX i Bramming og på
Egnsmuseet
Sidst på året blev der igen indført coronarestriktioner, som først blev
ophævet igen 1. februar i år, så der var ikke mulighed for at afholde
flere arrangementer.
Regnskabet for 2021 viser indtægter på 77.386,00 kr. og udgifter på
73369,63 kr. Altså et overskud på 4016,67 kr. Der er solgt 47 bøger i
løssalg.

Foreningen har p.t. 281 medlemmer.
Nyt fra Egnsmuseet
Udstillinger:
29. januar - 3. april - DEN TRAVLE BY - om livet i stationsbyen
Bramming før verden gik af lave
9. april - 29. maj - VESTJYLLAND - værker af Per J. K. Pedersen og
keramik af Sten Børsting
2. juni - 30. oktober - DEN SMUKKE STATIONSBY

Foredrag:
Tirsdag d. 1. marts kl. 19.00 – KLIMAFORANDRINGERNE - Livestreaming fra

Aarhus Universitet
Mandag d. 21. marts kl. 19.30 – STRØM PÅ BRAMMING. OM
ELEKTRICITETENS BARNDOM - Søren Byskov
Tirsdag d. 29. marts kl. 19.00 – FLAGERMUS - Livestreaming fra Aarhus
Universitet

Medfølgende indbetalingskort dækker kontingent for hele 2022. Det er
således betaling for Lokalårbogen 2022, der udkommer i november
2022. Der er også adgang til den reception, som vi afholder i
forbindelse med udgivelsen. Derudover giver medlemskabet adgang til
at deltage i den udflugt, som vi planlægger engang i det tidlige efterår.
Udflugten annonceret i Ugeavisen Bramming og på hjemmesiden, men
hvis du ønsker at få en mail om udflugten og om receptionen i
november, så er du velkommen til at sende en mail til
helle@hvitved.com.

