Referat af generalforsamlingen i Mårslet Sogns Lokalhistoriske
Forening den 20. marts 2017
Efter at formanden Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen havde budt velkommen, og der til
indledning var sunget Ingerlise Wendlands Mårslet-sang, blev generalforsamlingen afviklet
i henhold til det omdelte program.
1.
Valg af dirigent. Hans Vedholm blev valgt og konstaterede, at formalia med
hensyn til indkaldelsen var overholdt ud fra bekendtgørelsen i Mårslet Bladet.
2.
Derpå aflagde formanden Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen følgende beretning for
året 2016:
Nu er det et lille årstid siden, at vi sidst var samlet til Lokalhistorisk Forenings
generalforsamling og jeg vil nu berette om det forgangne års aktiviteter.
Selve generalforsamlingen forløb fint med genvalg til hele bestyrelsen. Tage Andersen
genvalgtes til den ene af to revisorer. Hugo Kristensen fratrådte som revisor og ind kom
Hans Vedholm, der i forvejen var suppleant til revisorposten.
Efter en diskussion frem og tilbage om kontingentet vedtog generalforsamlingen efter
afstemning med stort flertal, at fra i år koster et personligt medlemskab 75 kr. og en
husstand koster 150 kr.
Da vi på et bestyrelsesmøde efterfølgende konstituerede os, valgte Ingerlise at fratræde
som kasserer efter at have haft posten i 30 år. Vores nye kasserer er Kirsten Cramer.
Anders Errboe valgte også at fratræde som næstformand og i stedet blev valgt Carl
Gerhard Crone, som samtidig er sekretær i bestyrelsen.
Efter selve generalforsamlingen og kaffebordet var der fremvisning af billedserie med
billeder fra Mårslet Egnsarkivs samling, redigeret af Rie Carlsen og fremført af arkivleder
Per Enevoldsen, der samtidig fortalte lidt om arbejdet på egnsarkivet. Der var et flot
fremmøde til generalforsamlingen og det var dejligt med det lokale indslag bagefter.
Og nu til aktiviteterne:
I april var der udstilling på Aarhus Rådhus i anledning af rådhusets 75 års jubilæum. Det
var alle kommunens arkiver, der havde bidraget med billeder og tekster fra de gamle
sognekommuner.
I år er der fra kommunens side fokus på indsamling af erindringer – se den omdelte folder.

I Brugsen og på Kildevang kører hver dag billedserier på en skærm. Det er Rie og Mogens
Carlsen, der troligt tænder dem hver dag og sørger for fornyelse.
Til Brugsens generalforsamling blev der efter ønske fra uddeleren lavet en billedserie om
Brugsen og igen da Brugsen fyldte 130 år. Testrup Højskole har haft 150 års jubilæum, og
i den forbindelse blev der også lavet en billedserie.
I forbindelse med jubilæumsugen på højskolen havde Egnsarkivet besøg af en gruppe
elever fra Højskolen, som ville lave et drama over noget, der var sket i Mårslet. Det var Rie
og jeg der talte med dem. Vi mødtes på kirkegården og var i arkivet bagefter. Vi blev
inviteret til at se resultatet, men der var dog ingen af os, der kunne komme. Men vi har
hørt, stykket foregik fra højskolen og ned til teglværket kl. 23.00 en aften, så det har nok
været spændende.
Vi skriver i MårsletBladet hver gang og er glade for at bladet kan fortsætte. Bl.a. har vi
indsendt en artikel om flagalléen, da den fyldte 30 år og om branddammen som var en
vandtank, der blev gravet op ovre på skolen sidste sommer.
Til Mårslet Byfest havde vi arrangeret rundvisning i vores dejlige kirke, hvor Jørgen
Thorendahl, Storhøj, fortalte om den ældre kirkehistorie og vi var oppe i tårnet og se
klokken og nyde udsigten. Kirken har en lang historie, og vi nåede slet ikke hele vejen
rundt, så der er grundlag for at fortsætte gennemgangen en anden god gang.
Som støtteforening har vi støttet Egnsarkivet bl.a. til indkøb af pc, scanner og
kopimaskine.
I arkivet har vi haft en dygtig virksomhedspraktikant fra kommunen, Susan Møller, som har
fået registreret en hel masse avisudklip i arkibas og arkiv.dk. Hun har 10 timer ugentligt,
men holder her til april, da hun har fået et job andetsteds.
Som frivillig i arkivet har vi alle mulighed for at komme på diverse kurser i arkivarbejdet.
For eksempel havde vi sidste år et par stykker af sted på et Facebookkursus, hvilket har
resulteret i, at der nu er oprettet en Facebook-side, der hedder Mårslet Lokalhistorie. Der
er pt. 63 venner, men opslagene når alligevel ud til flere hundrede, når de deles. Så det
går kun fremad med den. Jeg vil da opfordre jer til at være med til at gøre siden levende
ved at være aktiv på siden.
Vores hjemmeside har været varetaget af Erik Moldt gennem en årrække og bliver alle
steder rost til skyerne, fordi der her ligger så meget materiale tilgængeligt, som er sjældent
at se andre steder. Erik har i længere tid efterlyst en lærling til at hjælpe eller overtage
hjemmesiden. For nylig har Keld Schmidt-Møller henvendt sig. Der vil blive en
overgangsperiode og herefter vil siden ændres for at fremtidssikre den.
Den 5. december havde vi besøg af de andre syd-arkiver. Der bliver holdt 4-5 erfamøder
henover året og arkiverne skiftes til at arrangere.
Til Arkivernes Dag i november holdt vi traditionen tro åbent hus i Egnsarkivet og havde
gæster hele dagen. Det var en rigtig hyggelig dag. Det overordnede tema var sport og
Idræt, og derfor var der lavet en særlig udstilling om dette emne. Det faldt godt i tråd med,
at vi havde inviteret Ivan Dybvad til at fortælle til vores lokalhistoriske aften i november.
Ivan Dybvad fortalte om TMG’s historie særligt i de år, hvor han og hans far og bror var
særligt aktive i TMG og han tilmed var hovedformand. Ivan havde været i TMG’s arkiv og
medbragte en hel del effekter, bl.a. den ældste fane, et smukt syn. Det var et rigtig fint
foredrag, som blev foreviget af Susanne og Jørgen Lauritsen, der stod bag kameraet.
Sidste år besluttede vi, at tiden var inde til at udgive et nyt hæfte med lokalhistoriske
artikler. Dette hæfte fik vi lavet og det udkom i november, hvor vi fik solgt det første oplag
til julemarkederne på Kildevang og i Borgerhuset samt en fredag eftermiddag oppe i

B r ugsen.
Vi har også solgt hæftet nede på Egnsarkivet, når vi holder åbent to gange om måneden.
Her er vi altid et par stykker fra bestyrelsen, der har vagt. Det er noget vi nyder, når der
kommer besøg fra nær og fjern, både for at søge efter oplysninger og for at aflevere
materiale eller bare til en lokalhistorisk snak.
Så som I forhåbentlig kan høre, er vi stadig en levende forening, der arbejder for at
formidle lokalhistorien på forskellig vis og vi føler, at vi når ud til mange. Jeg vil hermed
takke bestyrelsen og de øvrige arkivmedarbejdere for godt samarbejde om vores forening
og egnsarkiv og en stor tak til alle jer medlemmer, uden jer, var der ingen forening. Næste
gang I møder naboerne, så fortæl gerne om vores forening og opfordrer dem til også at
melde sig ind og støtte op om Mårslets historie. TAK – det var ordene!
Beretningen blev godkendt med applaus.
3.
Den efterfølgende fremlæggelse af regnskabet for 2016 blev gennemgået af
kassereren Kirsten Cramer:
Foreningens indtægter beløb sig til kr. 13.404,47
Udgifterne beløb sig til kr. 16.450,08
Der var således et lille underskud på kr. 3.045,61
Med formue overført fra 2015 var Foreningens formue således den 31. december 2016 på
kr. 28.761,13.
Kassererens aflæggelse af regnskabet blev godtaget med applaus.
4.

Indkomne forslag. Ingen forslag var dog modtaget.

5.
Valg til bestyrelsen. På valg var Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, Kirsten Cramer,
Carl Gerhard Crone og Anders Errboe. Anders Errboe ønskede ikke genvalg. De øvrige
blev genvalgt. Nyvalgt blev desuden Kirsten Magnussen.
Valg af to bestyrelsessuppleanter. Jørn Møller Andersen blev genvalgt, og Anders Errboe
blev valgt.
Valg af to revisorer. Hans Vedholm og Tage Andersen blev valgt.
Valg af revisorsuppleant. Sv. Aage Andersen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Ivan
Dybvad valgt.
6.
Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret medlemskontingent,
hvilket vil sige kr. 75 for enkeltmedlemmer og kr. 150 for husstand. Dette blev vedtaget.
7. Eventuelt. Under dette punkt aflagde Hans Vedholm en siden sidste
generalforsamling lovet forklaring på navnet Kildevangs opståen. Det kunne have
forbindelse til ordet kildevæld. Hans Vedholm kom desuden ind på, hvor Giber Å
udspringer. Under dette punkt blev der også mindet om erindringsindsamligens betydning
omtalt i den uddelte brochure. Det er af stor vigtighed, at man i tide får viderebragt sine
erindringer til relevante arkiver, idet det kan have betydning for den videre forskning på
arkiverne.

Derpå kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen, idet han takkede for god ro og
orden, hvorpå formanden takkede dirigenten.
Efter generalforsamlingen var der forskellige aktiviteter. Først var der ca. en halv times
underholdning ved Testrup Købmandshandels Pensionistorkester bestående af
musikerne Anders Errboe, Jørgen Kraglund, Preben Ulvskov og Svend Sabro Sørensen..
Derpå var der kaffepause med
boller og lagkage, og derpå
fortsatte løjerne med
pensionistorkestret dels med
musik og dels med Anders
Errboes anekdoter. Tilmed var
der også fællessang med Nede
ved Giber Å, hvilket vist var en
gendigtning af Down by the
Riverside. Ind i mellem var der
dans, nemlig da Ingerlise
Wendland var blevet budt op til
dans af Jørgen Lauritsen.
Og der var endnu mere musik, til vores ører ikke kunne klare mere.
Alt i alt en særdeles fornøjelig aften, hvor godt 65 medlemmer af MSLF havde bakket
arrangementet op.
Referent: Carl Gerhard. Crone

