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Dagsorden for Generalforsamling, 27. februar, 2020. 

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: 

Hanne Ejby  

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. 

Efter kaffen vil museumsdirektør Flemming Just fortælle om 
Bramming Egnsmuseums fremtid. 

 Formandens beretning for 2019. 

Bestyrelsen, der består af 3 personer valgt af generalforsamlingen 

samt en udpeget repræsentant for hver af egnens 6 lokalhistoriske 

arkiver, konstituerede sig efter generalforsamlingen i 2019: 

Museumsinspektør Mogens Hansen (formand), Nora Olesen 

(næstformand), Helle Hvitved (kasserer) og Birger Henriksen 

(sekretær). Bestyrelsens øvrige medlemmer: Inger Andersen, Mari-

nus Lundgaard og Birthe Vogt Andersen. 

 



 

De tre valgte medlemmer er Mogens Jessing, Hanne Eiby og Mogens 

Hansen. 

Med udgange af 2019 havde foreningen 295 medlemmer. 

Lokalhistorisk Årbog for Bramming-egnens redaktionsudvalg består af: 

Redaktør E.M. Rasmussen, Hanne Ejby, Ingrid Jensen og Mogens Han-

sen, idet Elise Balslev har meldt fra på grund af arbejde. 

Der har i årets løb været afholdt følgende arrangementer i samarbejde 

med Bramming Egnsmuseum:   

Desuden arrangerede foreningen et vellykket besøg på Jacob A. Riis Mu-

seet i Ribe med en rundvisning ved direktør Flemming Just, Sydvestjyske 

Museer. 

Lokalårbogen blev udgivet d. 29. nov. og præsenteret på Bramming 

Egnsmuseum af E. Rasmussen. Mogens Jessing holdt i forbindelse med 

udgivelsen et foredrag om sin spændende kunst. 

Regnskabet for 2019 viser indtægter på kr. 69.818 og udgifter på kr. 

79.903, og dermed et underskud på 10.000 kr. Underskuddet skyldes at 

antallet af trykte årbøger ikke blev reduceret i takt med et faldende 

medlemstal. 

Der planlægges 2 foredrag i foråret 2020 og en udflugt/museumsbesøg 

på det nye Heksemuseum i Ribe i efteråret.  

Udflugt til Heksemuseet i Ribe (gratis for medl.): 

Arrangementet afholdes i begyndelsen af sept., 

2020. Endelige tidspkt. annonceres i Ugeavisen. 



  Lokalhistorisk Forenings hjemmeside 

www.lokalhistbramming.dk 

Besøg Bramming Egnsmuseum 

Hør f.eks. disse 2 foredrag (gratis for medl.): 

Grænselandet - fra konfrontation til venskab (af Hanne Ejby). 

Sønderjylland har i århundreder været et omstridt område. Efter krigen i 
1864 blev det indlemmet i Preussen. 

I 1920 blev den nordlige del dansk, mens den sydlige del forblev tysk. Det 
skabte nationale mindretal på begge sider af grænsen og en skarp linje 
mellem dansk og tysk i 1930’erne og under den tyske besættelse. 

Fra midten af 1950’erne gik udviklingen i grænselandet mod større gensi-
dig forståelse.  D. 26. februar , 2020 kl. 19.00. 

 

Allierede fly over Danmark (af Mogens Hansen) 

Allierede fly foretog under hele 2.verdenskrig over flyvninger af Danmark. 
I nogle tilfælde for at angribe mål her  i andre for at bombe mål i Tyskland. 

Den 2. april 1945 var en særlig skæbnesvanger dag for Danmark. 

D. 2. april, 2020, kl. 19.00 


