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STENSBALLE LOKALHISTORISKE ARKIV
” N ø r re va n g ” , B r å d h u s v e j 5 0 , S t e n s b a l l e , 8 7 00 H o r s e n s
www. st en sb al l e - ark i v. d k

Referat af generalforsamling i Stensballe Lokalhistoriske Arkiv den 27. oktober 2021.
Formanden Jens Pii Johannessen indledte med at byde hjertelig velkommen, og fortsatte: Vi skal som sædvanlig igennem et større program. Først skal vi have afviklet generalforsamlingen, efterfulgt af en pause med kaffe/te og kage. Der
opkræves 30 kr. pr. deltager som betaling Derefter vil foredragsholder Kristian Zouaoui fortælle om Krigens Spor –
tildragelser fra 2. verdenskrig i Horsensområdet. Vi starter som vi plejer med en sang.
1. Valg af dirigent
Formanden fortsatte derefter: Er der nogle forslag fra forsamlingen til en dirigent? Da dette ikke er tilfældet, foreslår
bestyrelsen Søren Pedersen. Efter applaus gav formanden 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:
Bestyrelsens beretning for 2020
Vi har i 2020 udsendt fire Persillekræmmere: ”Æblemanden i Stensballe”, ”Stensballegaard Birketing-I”, ”Stensballegaard Birketing-II” og ”Genforeningsstenene i Vær- Nebel Sogne”.
Vi har indtil dato udsendt 127 Persillekræmmere. De kan alle ses på vores hjemmeside og kan udprintes i A4 format.
Hvis man vil have dem i A5 format, kan man møde op på Arkivets åbningstider, hvor man kan få dem udleveret mod en
betaling på 5 kr. pr. stk.
Året 2020 blev et anderledes år for os alle end på sædvanlig vis på grund af restriktioner i forbindelse med Covid-19
epidemien, hvor der fra regeringens side blev afstukket retningslinjer for, hvor mange mennesker, der måtte samles i et
lokale.
Vi gennemførte dog en generalforsamling iht. Arkivets vedtægter, noget forsinket på grund af Corona situationen, onsdag den 23. september, kl. 13:00 i Stensballehallens klublokale. Der var i indkaldelsen gjort opmærksom på, at der ikke
ville være nogen form for servering, foredrag eller anden form for underholdning, og for at begrænse deltagerantallet
ville der fra bestyrelsens side kun deltage formanden, kassereren og sekretæren. Generalforsamlingen blev gennemført
ifølge vedtægterne og på et efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde, blev bestyrelsen arrangeret.
Lørdag den 3. oktober kl. 15:00 blev Stensballe Genforeningssten genindviet, idet den var blevet flyttet fra Stensballe
Skole, Fortevej 3, til hækken ved Faktas P-plads. Tove Faxholm Kristoffersen afslørede stenen. Hendes tipoldefar var
veteran fra krigen i 1864, Mathias Ovesen, og som var med ved indvielsen af genforeningsstenen i 1920.
Og så har vi haft nogle henvendelser:
Horsens Byarkiv har bedt om billeder fra 1970érne – vi har sendt 4 billeder til dem.
En mand har spurgt til Stensballe Skole. Der blev aftalt, at han skulle møde op på Arkivet.
En mand har spurgt efter klassebilleder fra Haldrup Skole. Han møder også op senere.
Arkivet har haft besøg af gamle spejdere, der fik en rundvisning på Arkivet og et lille foredrag over en kop kaffe.
Vores arkivleder har tilmeldt sig et arkivkursus, som han mangler for at have hele uddannelsen som arkivleder.
Arkivet deltog i indvielsen af den nye Multihal i Stensballe med en stand.
Arkivet har modtaget en servitutskrivelse, der er lyst på ejendommene, der grænser op til Husoddevej.
Arkivet har fået en forespørgsel på et luftfoto af Hessellund Teglværk, som vi udleverede.
Arkivet har fået en forespørgsel om Forsamlingshuset i Stensballe, som vi kunne svare på.
Arkivet har ved en snak med Anders Vinther Jacobsen fået mere materiale om Bygaden 52?
Arkivet har haft en telefonisk henvendelse ang. Agervej 7. Arkivet kunne berette forskelligt.
Arkivet har modtaget et skrift om ”Sofiesminde”, Agervej 20. Giveren spurgte til Spægbogade 8 og fik svar af Arkivet.
Arkivet har modtaget spørgsmål ang. ”Stensballe Strandby”, men kunne desværre ikke hjælpe.
Arkivet er blevet spurgt om, hvorfor Jespersvej hedder Jespersvej – det har vi kunnet svare på, og samtidig blev der
spurgt til Jespersvej 11, hvor vi kunne sende et billede.
Arkivet har fået et spørgsmål til Agervej 16, hvor vi kunne sende et billede.
Et medlem har afleveret flere billeder fra Væhr Præstegaard, og klassebilleder fra Stensballe Skole 1946-47.
Arkivet har modtaget klassebilleder fra 1945-46 og ansatte foran Stensballegaard.
Fra Byarkivet har Arkivet fået fotokopier af eksamenslister, klasselister, breve, m.m. samt kopi af bog fra Stensballe
Ungdomsforening 1905.
Arkivet har fået en henvendelse vedrørende den gamle Brugs på Bygaden. Vi kunne sende nogle billeder.
Fra et medlem har vi modtaget tegning fra Haldrup og et billede af Stensballe Skole med lærer.
Et medlem har givet Arkivet en kopi af ”Skole og lærerliv i Stensballe i sidste halvdel af 1900-tallet”, skrevet af Kirsten Nygaard, Stensballe. Lokal Historie fra Sydøstjylland 2013.
Arkivet har modtaget en kopi af beretningen om ”Teglværkernes salgskontor i Horsens 1900 – 1983”.
Arkivet har fået en del spørgsmål, som først kan besvares, når Arkivet kan åbne igen.
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Arkivet har samlet forskelligt sammen om Covid-19 nedlukningen for eftertiden.
Arkivsamarbejdet i Horsens Kommune har ligget stille pga. Covid-19 epidemien, men vil blive genoptaget lige så snart
vi må mødes igen.
Stensballe Lokalhistoriske Arkiv har afsendt kulturstatistik for 2020 til Sammenslutningen af Lokalarkiver i Danmark.
I 2020 fik vi 6 nye medlemmer, medens vi måtte sige farvel til 9 medlemmer. Status var pr. 31. december 2020 er, at vi
havde 188 husstandsmedlemmer, 11 erhvervs- og grundejerforeningsmedlemmer.
Vi vil fortsat gerne bede om, at I kikker i jeres gemmer, om der skulle ligge noget, som Arkivet må få lov til at opbevare
for jer, til glæde for dem, som kommer efter os, så vi kan bevare mindet om Vær- Nebel Sogne. Vi kan også bare nøjes
med, at scanne billeder og dokumenter, hvis I ikke vil af med det.
Til sidst vil jeg lige nævne, at vi i 2020 måtte sige farvel til et tidligere og meget aktivt medlem af bestyrelsen Frode
Guul-Simonsen, som døde den 13. december.
Den 28. december måtte vi også tage afsked med Harry Storgaard Nielsen, som har siddet i registreringsgruppen og
hjulpet med til at få orden i de mange arkivalier, som Arkivet indeholder.
Til aller sidst vil jeg gerne takke de flittige mennesker i Arkivets registeringsgruppe for deres interesse og virkelyst, og
også en tak til en altid aktiv bestyrelse.
Tak for ordet.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til den fyldestgørende beretning, som blev godkendt med applaus.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
Vor kasserer Else Krag havde fået regnskabet godkendt af vor revisor Poul Wagner Sørensen, og regnskabet blev vist
med PC-projektor i stort format på væggen. Kassereren gennemgik resultatopgørelsen med årets resultat på 477 kr. mod
et budgetteret resultat på 0 kr. Egenkapitalen er pr. 31.12.2020 på 55.098 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt af
de fremmødte.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår og fastlæggelse af kontingent
Else Krag fremlagte budgetforslag for 2021 med årets resultat på 0 kr. Kontingentet var beregnet uændret: 100 kr. for
husstande og 200 kr. for firmaer og foreninger.
Forslaget blev velvilligt modtaget, og godkendt med applaus.
5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
6. Valg
a) Bestyrelse: På valg var:
Jens Pii Johannessen (villig til genvalg), genvalgt med applaus.
Else Krag (villig til genvalg), genvalgt med applaus.
Ib Jul Hansen (villig til genvalg), genvalgt med applaus
Finn Skriver Laursen er ikke på valg, men ønsker at udtræde.
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 Birger Prahl. De fremmødte godkendte valget med
applaus.
b) Suppleant: Jørn Christensen (villig til genvalg) enstemmigt valgt med applaus.
c) Revisor: Poul Wagner Sørensen (villig til genvalg) applaus igen.
d) Revisorsuppleant: Søren Kragelund (villig til genvalg) og igen var der applaus.
7. Eventuelt
1.Formanden meddelte, at Per Kjærulff havde medbragt nogle fotografier, som lå på et bord bagest i salen, og hvor vi
mangler informationer om disse. Hvis der var tilstedeværende, som kunne hjælpe med oplysninger, ville det være meget
velkomment.
2. Formanden spurgte, hvad medlemmerne mente om et forslag, hvor meddelelser blev sendt ud på e-mail. Dette ville
selvfølgelig ikke berøre Persillekræmmere, som stadig omdeles af bestyrelsen + hjælpere. Dette forslag blev velvilligt
modtaget, så bestyrelsen arbejder videre med emnet.
En forespørgsel fra salen, om vi havde tænkt på Facebook siderne om Stensballe. Det har vi.
Der var en forespørgsel fra forsamlingen om at se bestyrelsen, hvorefter formanden nævnede de enkelte medlemmer,
som derefter rejste sig.
Formanden takkede dirigenten for god ro og orden og sagde, at der nu ville blive serveret kaffe/ te og kage.
Derefter fortalte Kristian Zouaoui om Krigens Spor – tildragelser fra 2. verdenskrig i Horsensområdet. Der var medbragt et utal af effekter: Tysk uniform med kasket, flykompas, pilotelektronik, patrontasker, indrammede kopier af forskellige dokumenter, stålhjælme, to bajonetter (blankvåbentilladelser var i orden), fortjenstmedaljer og m.m.m. Håndgranater var dog ikke med. Rekvisitterne og instrumenterne fra flyene var ”stjålet”, inden tyskerne kom til stede og
spærrede af. Først fik vi en generel gennemgang af forløbet og indsamlingen af rekvisitter, hvoraf kun er brøkdel var
medtaget. Kristian havde gennem tiden haft kontakt med utallige modstandsfolk og andre, som havde foræret ham ting,
som både var fra kampen på jorden, men også fra de utallige flystyrt, som var sket i omegnen af Horsens.
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Mange af stederne er der rejst mindesten over de faldne flyvere. I alt blev over 1000 flyvere dræbt ved nedstyrtninger
i Danmark, heraf 47 i omegnen af Horsens. Mange af flyruterne til bombninger og mineudlægninger i Tyskland gik
over Danmark. De fleste flyvninger foregik om natten, hvor det var englænderne, der fløj, og hvor de tyske natjagere
var i luften. De engelske flybesætninger bestod af englændere, australiere, new zealændere og canadiere. De fleste besætningsmedlemmer var i alderen omkring de tyve år, og en pilot, der styrede et bombefly med en vægt over 30 tons,
kunne være et par og tyve år gammel. Til modstandskampen blev der også nedkastet våben og sprængstoffer m.m. om
natten, og i Horsens området er der blevet nedkastet totalt 50 tons.
Der var problemer med at få Kristians PC til at ”tale sammen med” vor PC-projektor, men problemet blev løst. Der blev
nu vist et utal af gamle fotografier, mange meget personlige med Horsensborgere, og hvor foredragsholderen nogle
gange havde opsøgt familier i Tyskland og affotograferet/ kopieret fotoalbum, som viste personer under og efter krigen.
Der var også flere billeder fra Søvind-området, hvor der var blevet indkvarteret mange tyske soldater på flere gårde,
efter at indkvarteringen i Aarhus var blevet bombet.
Foredragsholderen havde også været konsulent på en del film omhandlende 2. verdenskrig, bl.a. ”Hvidstengruppen” og
”Under sandet”. Hans viden havde gjort, at flere ting var blevet korrigeret for korrekthedens skyld.
Kristian ville gerne have vist et afsnit med bombefly, men PC’en nægtede at anerkende denne fil på USB-stikket.
Derfor, og fordi foredragsholderen havde meget mere stof, end der var tid til, forsøger vi at invitere ham igen til generalforsamlingen i foråret.
Aftenen sluttede med en sang, akkompagneret af Tage Carlsen, og generalforsamlingen blev derefter afrundet af formanden efter en helt igennem vellykket aften.
Stensballe, den 2. november 2021
Jens Pii Johannessen, formand
Jens Pii Johannessen
………………………………

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

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

Bestyrelsen konstituerer sig ved det kommende bestyrelsesmøde:
Formand

Jens Pii Johannessen

Næstformand

Ib Jul Hansen

Kasserer

Else Krag

Sekretær

Poul Erik Schreiber

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Hansen

Bestyrelsesmedlem

Birger Prahl

Bestyrelsessuppleant

Jørn Christensen

Arkivleder: Per Kjærulff
Bestyrelsens adresser og telefonnumre kan ses på hjemmesiden: www.stensballe-arkiv.dk

