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STENSBALLE LOKALHISTORISKE ARKIV
”Nørrevang”, Brådhusvej 50, Stensballe, 8700 Horsens
w w w .stensba lle - a rkiv .dk

Referat af generalforsamling i Stensballe Lokalhistoriske Arkiv den 14. marts 2018
Formanden Jens Pii Johannessen indledte med at byde hjertelig velkommen. Han fortsatte: Det er glædeligt at så mange
vil deltage i vores generalforsamling med 108 tilmeldte. Formanden fortalte, at han igen ellers havde glædet sig til at
byde specielt velkommen til kulturminister Mette Bock, som han havde inviteret. Vi skal som sædvanlig igennem et
større program. Først skal vi have afviklet generalforsamlingen, efterfulgt af en kort pause, hvor der serveres kaffe/te
med kage, og der vil blive opkrævet 30 kr. pr. deltager som betaling. I fortsættelse af dette følger de 3 foredragsholdere.
Vi starter som vi plejer med en sang.
1. Valg af dirigent
Formanden fortsatte derefter: Som dirigent foreslår bestyrelsen Søren Pedersen, og da det ikke lader til, at der er andre
forslag, giver jeg ordet til Søren. Søren takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indvarslet
i.h.t. vores vedtægter. Søren gennemgik derefter dagsordenen, og gav efterfølgende ordet til formanden.
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år
Formanden Jens Pii Johannessen aflagde bestyrelsens beretning med følgende:
Vi har i 2017 udsendt fire Persillekræmmere: ”En gartnerfamilie på Stensballegaard” - ”Haldrup Forsamlingshus” ”Postbesørgelse i gamle dage” og ”Serridslev Kirke”.
Vi har indtil dato udsendt 113 Persillekræmmere. De kan alle ses på vores hjemmeside og udprintes i A4 format. Hvis
man vil have dem i A5 format, kan man møde op på Arkivets åbningstider og betale 5 kr. pr. stk.
Onsdag den 1. marts havde vi generalforsamling og efterfølgende havde vi Jørgen Hansen til at fortælle os om øerne
Endelave og Vorsøs tilknytning til Stensballegaard, og med Poul Erik Schreiber med billedbehandlingen.
Onsdag den 1. november havde vi foredrag om ”Mine drengeår ved Sundet”, leveret af redaktør Lars Gregers Hansen.
Stensballe Skolen spurgte i begyndelsen af året, om Arkivet ville fortælle små 100 3´klasse elever om det gamle Stensballe.
Jens Pii udførte det ønskede onsdag den 22. marts kl. 10:30.
Museet Herregården Hessel ved Farsø, ved museumsleder Bodil Jakobsen, anmodede om tilladelse til at bruge en tegning af
kornets tærskning, som blev udført med håndkraft og en plejl, og som vi anvendte i Persillekræmmeren nr. 101, hvilket vi
kunne give vores tilladelse til. Tegningen var fra 1895, så ophavsretten var ophævet.
Den 7. april afholdt vi møde i Arkivsamarbejde her i Stensballe med øvrige arkiver i Horsens området.
Den 23. maj modtog Arkivet en mail fra Britta Rasmussen med 7 billeder af et apparat/maskine, som hun meget gerne ville
vide, hvad det blev brugt til, og hvornår det var fremstillet. Vi kunne efterfølgende, efter lidt research, oplyse hende om, at
det var en pulverspreder, som blev fremstillet i 1945 af firmaet Hans Merser i Kastrup ved København. Den var beregnet til
at sprede TNT gift i drivhuse til at bekæmpe lus og lopper.
Den 31. juli fik vi en forespørgsel fra museumsinspektør Frederik Callesen, Horsens Kommune, som ville vide, om vi havde
nogle oplysninger om Agervej 16. Vi kunne hjælpe ham med forskelligt materiale.
Den 24. august fik vi en henvendelse fra Peter Larsen ang. Stensballe Andels Frysehus. Han har fået til opgave, at afvikle
frysehuset. Vi hjalp ham med en BBR-meddelelse. De mangler bl.a. et skøde, men ejerforholdet er Horsens Kommune.
I efteråret fik vi besøg af Helena Holm på en af vore åbne mandage, og hun søgte oplysninger om sin tipoldemor og hendes
familie, og hun havde en del fotografier med. Vi fandt frem til Fortevej 2, et tidligere bindingsværkshus samt vinkelgården
Husoddevej 35. Vi fik her hjælp af Magda, velkendt på Nørrevang.
Jørgen Hansens og Poul Erik Schreibers foredrag om Endelave og Vorsø blev gentaget for Y-mens Club i Horsens den 26.
september, og for Egnsarkivet i Gedved 5. oktober og for lokalarkivet for Søvind/Aaes/Gangsted den 15.november.
KFUM Spejderne har afleveret 8 arkivkasser til arkivet.
En tidligere Stensballe borger, en Hr. Houmann har sendt os 3 kasser med personlige papirer, fotos, postkort m.m.
Poul Holm og Per Kjærulff har været på kirkelofter i sognet og ”tilegnet sig” 1,25 hyldemeter kirkerelevant materiale.
I 2012 fik arkivet en henvendelse fra Stig Sumborg, som bad om billeder og navne på modstandsfolk og frihedskæmpere i
Vær og Nebel Sogne. Vi gav ham dengang hvad vi havde, men fik den 30. september 2017 igen en mail, hvor man udbad sig
beretninger og historier til en netop nyoprettet modstandsdatabase. Vi kunne kun meddele, at vi havde givet Frihedsmuseet
hvad vi havde, og kunne ikke supplere med yderligere.
Den 19. november fik vi en mail fra et medlem Carl Morten Fabrin (født Hansen) Fur, som kunne oplyse os om navnet på en
person på et klassebillede fra Vær-Nebel Fællesskole. På billedet sidder der 6 piger forrest, hvor vi kun havde navnene på de
5 af pigerne.
Den 26. november blev der afholdt en bogreception på Meldrupgård Selskabslokaler, Meldrupvej 16, hvor Sognepræst
Gudmund Rask Pedersen og journalist og direktør Peter Kjelstrup præsenterede deres bøger. Stensballe Lokalhistorisk Arkiv
har været behjælpelig med billeder til Gudmunds bog, og Grethe Engsig-Krarup har leveret private billeder til Peters bog.
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Vore vedtægter, som stort set er pålagte standardvedtægter for Sammenslutningen af Lokalarkiver i Danmark, påpeger at
vi skal have en arkivleder, som bl.a. er ansvarlig for vores arkivsamlinger.
Denne regel er navnlig møntet på de store arkiver, hvor ganske få personer har adgang til samlingerne under meget
stramme regler.
Sådan er det ikke hos os. Vi er et lille arkiv, hvor hele bestyrelsen og registreringsgruppen arbejder i det daglige, og
dermed har adgang til arkivalierne. Ofte må vi tage arkivalier med hjem til nærmere undersøgelse og læsning.
Det betyder, at 11 personer har adgang til arkivet. Og det lever vi med.
Det er derfor ikke rimeligt, i vores situation, at pålægge en enkelt person ansvaret for samlinger. Arkivalierne består af
dokumenter og billeder, og har efter bestyrelsens skøn ingen økonomisk værdi.
Bestyrelsen har derfor besluttet at fortolke vore vedtægter §5 således:
At alle med adgang til Arkivet, har en kollektiv pligt til, at sørge for Arkivets drift og samlingernes forsvarlige
opbevaring og registrering.
Ingen personer, hverken bestyrelsesmedlemmer, personer godkendt af bestyrelsen eller arkivlederen, kan gøres
økonomisk eller juridisk ansvarlig for eventuelle bortkomne arkivalier tilhørende Stensballe Lokalhistorisk Arkiv. Et sådant ansvar påhviler i givet fald alene Arkivet som forening.
Dette beder vi vore medlemmer tage til efterretning!
Og igen i år har vi afleveret oplysninger til kulturstatistikken, så kulturminister Mette Bock kan følge med i, hvordan det
går med lokalarkivet i Stensballe – i år kunne vi vise en stigning af både indlæste billeder til arkiv.dk, antal besøgende
til vores foredrag, antal besøgende på arkivets hjemmeside og hvor mange timer frivillige medarbejdere har brugt i 2017
på arbejde i Stensballe Lokalhistorisk Arkiv. Alt i alt – lutter positive meldinger.
I 2017 fik vi 7 nye medlemmer, medens vi måtte sige farvel til 15 medlemmer. Status var pr. 31. december 2017: 234
husstands medlemmer, 4 erhvervs medlemmer og 6 grundejerforenings medlemmer.
På Arkivets foredragsaften i efteråret 2017, efterlyste jeg billeder, dokumenter og andet fra gamle dage i Stensballe og
Vær og Nebel Sogne. Det skete der ikke så meget ved, så jeg opfordrer igen til, at I kikker efter derhjemme i Jeres
gemmer, om der skulle ligge noget, som I gerne vil af med, og som vi må få lov til at opbevare for Jer, til glæde for dem,
som kommer efter os, så vi kan bevare mindet om vor kære gamle Stensballe.
Til sidst vil jeg gerne takke de fire flittige mennesker i arkivets registreringsgruppe for deres interesse og virkelyst og
endelig en tak til en altid aktiv bestyrelse.
Tak for ordet !
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen, som blev godkendt med applaus.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
Vor kasserer Else Krag havde omdelt nogle eksemplarer af årsregnskabet for 2017, som er godkendt af vor revisor Poul
Wagner Sørensen, og regnskabet blev også vist med PC-projektor i stort format på væggen. Kassereren gennemgik resultatopgørelsen med årets resultat på -579 kr. mod et budgetteret underskud på -5.700 kr. Egenkapitalen er pr.
31.12.2017 på 18.768 kr. Som vor tidligere kasserer har sagt, så gør vi for eftertiden som i andre ”store” firmaer, vi
stryger ørebeløbene. Regnskabet blev enstemmigt godkendt af de fremmødte.
Vi kan med glæde konstatere, at vi igen i år har modtaget 1.500 kr. fra Vær og Nebel Sognes Fælleslegat til vort arbejde. Desuden får vi firma- og foreningskontingent fra: Let-Køb, GMR Maskiner, Meldrupgaard, Stensballe Trailer Center, Grundejerforeningerne: Stensballe, Sundbakken, Griffenfeldtparken, Tulipanparken og Stensballe Villaby.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår og fastlæggelse af kontingent
Else Krag fremlagte budgetforslag for 2018 med et samlet underskud på -8.200 kr. Kontingentet var beregnet uændret:
50 kr. for husstande og 200 kr. for firmaer og foreninger.
Vor tidligere kasserer kommenterede 2016 årets underskud ved generalforsamlingen 2017 med, at bestyrelsen ikke kan
blive ved med at tære på formuen, hvorfor der sikkert næste år vil blive foreslået en kontingentforhøjelse på 100%,
således at kontingentet vil stige til 100,- kr. pr. husstand. Dette blev velvilligt modtaget, også med et par muntre bemærkninger.
Ud fra dette havde Else opstillet et budget med foreslået nyt kontingent ifølge ovenstående på 100,- kr. Dette viste et
budgetteret overskud på 2.800,- kr. for 2018.
Forslaget blev velvilligt modtaget, og godkendt med applaus.
5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
6. Valg
a) Bestyrelse: På valg var:
Jørgen Hansen (villig til genvalg), Torben Riis (ønsker ikke genvalg), Poul Erik Schreiber (villig til genvalg)
Jørgen Hansen og Poul Erik Schreiber blev genvalgt med applaus.
Valg af et nyt bestyrelsesmedlem. Formanden fik ved forespørgsel til salen ingen forslag, men pointerede, at selvfølgelig
stillede bestyrelsen ikke til en generalforsamling, hvis den ikke selv havde et forslag, og dette var Finn Skriver Laursen.
De fremmødte godkendte valget med applaus.
b) Suppleant: Jørn Christensen blev som tidligere år enstemmigt valgt med applaus.
c) Revisor: På valg var Poul Wagner Sørensen, som var villig til genvalg, applaus igen.
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d) Revisorsuppleant: På valg var Søren Kragelund, og da også han var villig til genvalg, var der igen applaus.
7. Eventuelt
1) Formanden oplyste, at Per Kjærulff har indvilget i fremover at være arkivleder.
2) Formanden fortsatte: Og så vil jeg gerne bede Torben Riis om at komme herop til mig …..
Jeg har altid følt, at når man sagde Stensballe Lokalhistoriske Arkiv, så sagde man også Torben Riis, og det var jo i
grunden ikke så mærkeligt, for du er vist nok det medlem, som har været længst i bestyrelsen.
Du blev valgt ind i bestyrelsen på Arkivets sjette ordinære generalforsamlingen i 2002, og allerede under eventuelt
nævnte den daværende formand Ib Rasmussen, at arkivet ved din indtrædelse i bestyrelsen havde fået en ny kasserer.
Det job har du forvaltet til alles tilfredsstillelse, der blev passet godt på pengene i din tid som kasserer, og medlemstallet
er steget støt siden du tiltrådte, fra omkring 28 medlemmer i 2002 til omkring 250 medlemmer i dag.
Du har valgt at stoppe nu, hvilket vi alle i bestyrelsen blev kede af at få at vide, for hvem skal så tage sig af alle de ting,
som du også har taget dig af ved siden af kasserer jobbet?
Men til alt held, for os i bestyrelsen og for Arkivet, så har du tilbudt at fortsætte som konsulent. Om det så er, fordi du er
glad for de ting, der er uden om kasserer jobbet, eller det er fordi, du godt kan lide at være sammen med os i bestyrelsen,
det har vi ikke fået noget at vide om.
Vi vil i hvert fald gerne sige dig tak for 15 år i bestyrelsen og for godt samarbejde.
På gensyn på sidelinjen – vi slipper dig ikke helt.
Torben takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen og nævnte, at det i 2002 var hans kone, der havde bekræftet, at
han kunne klare hvervet som kasserer.
3) Der var et spørgsmål fra forsamlingen, hvorfor Arkivet ikke havde noget om besættelsen i Stensballe. Poul Erik
Schreiber fandt frem, at vi har en Persillekræmmer Nr. 76: ”Stensballe under Besættelsen” fra 2010, og som derefter
blev vist på storskærm.
Formanden takkede dirigenten for god ro og orden og sagde, at efter en kort pause ville vi starte med præsentationen af
de tre nævnte bøger, som kunne købes i pausen.
Derefter fortalte de tre foredragsholdere, de to første ledsaget af billeder på storskærm, om spændende emner og det
store arbejde med fremskaffelse af materiale, tekst og billeder.
Peter Kjelstrup:

”Rødder. – Historier omkring en slægtsgård i Vær sogn”.

Finn Skriver Laursen:

”Posten i Horsens 1624 til i dag”.
Fortæller historien om mennesker og materiel, der gennem årene
gjorde det muligt at kommunikere ved hjælp af breve.

Gudmund Rask Pedersen:

”Menneske først”.
Møder med mennesker i Vær og Nebel Sogne ved Horsens.
Kirkebladsportrætter. Sogn og Kirke 1994-2017.

De enkelte foredragsholdere blev for de enkelte indlæg behørigt applauderet fra salen.
Aftenen sluttede med en sang, akkompagneret af Inge Florup Nielsen, og generalforsamlingen blev derefter afrundet af
formanden efter en helt igennem vellykket aften.
Stensballe, den 16. marts 2018
Jens Pii Johannessen, formand
…………………………………

Søren Pedersen, dirigent
…….…….………………………

Bestyrelsen konstituerer sig ved det kommende bestyrelsesmøde

Poul Erik Schreiber, sekretær (referent)
……………………………………

