
Referat af generalforsamlingen i Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening den 29. marts 2016 

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.

   Beretning ved formanden. Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen gennemgik foreningens talrige aktiviteter i det 
forløbne år. Anne Marie sagde følgende: 

2. 

Jeg vil nu berette om foreningens aktiviteter siden sidste generalforsamling den 17. marts 2015. Der var 
genvalg på alle bestyrelsesposter. Jørn Andersen fra Hørret blev valgt ind som ny suppleant. Ved det 
efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev alle poster uændret, som I ser på bagsiden af den 
omdelte dagsorden. 
Underholdningen efter generalforsamlingen stod Niels-Jørn Hjermind for. Et godt og muntert foredrag 
om Mårslet Brændevinslaug, brændevin og brændevinsfremstilling krydret med sange og smagsprøver. 
Det gjorde os ondt i bestyrelsen at Niels-Jørn Hjermind pludselig døde kort tid efter det hyggelige 
foredrag. 
Foreningens næste aktivitet var deltagelse i Mårslet Byfest i august. Her havde vi arrangeret en vandretur 
langs Kapelbækken i Hørret/Langballe Enge. Da den planlagte guide fra kommunen blev forhindret, var 
det meget heldig.t at vi fik fat i en lokal mand, Peter Hahn fra Storhøj, som havde sat sig godt ind i 
projektet og kunne guide os gennem området. Undervejs nød vi den traditionelle byfestdram. Vi sluttede af 
hjemme hos mig med rundvisning i Langballe Museum og øl og sodavand i haven, hvor Kapelbækken 
også løber. Der var 47 deltagere på denne tur, og vi er blevet opfordret til at lave flere vandreture. 

Hans Vedholm 



Vi har traditionelt en del på programmet i efteråret. Den 29. oktober havde vi som noget nyt i samarbejde 
med KulturCafé8320 arrangeret filmaften med fremvisning af filmen Bech. En meget velbesøgt aften, hvor 
filmens hovedperson, Mårslet Skoles tidligere lærer, Jens Bech fra Langballe og de to filmmagere Tam 
Vibberstoft og Niels Gade også var til stede. 
Lørdag den 14. november var det Arkivernes Dag over hele Norden, og vi holdt ligesom foregående år 
åbent hus med kaffe og udstilling. Arkivet blev pænt besøgt, og vi fik suppleret samlingerne. 
Allerede den 17. november var vi igen samlet til Lokalhistorisk Aften. Overskriften var ”Skatteopkræveren 
og Høkeren”. Det var to af vores gode kvinder i bestyrelsen, der virkelig fortalte lokalhistorie. Ingerlise 
Wendland berettede om sit virke som kommuneassistent i Mårslet Kommune og Søs/Inga Jelling fortalte 
om at være købmand i Testrup. Det var en succesfuld aften med 65 tilhører. Også tak til Susanne og 
Jørgen Lauritsen for at have foreviget de lokalhistoriske guldkorn på video. 
Endelig har vi deltaget i julemarkederne i Borgerhuset og Kildevang, som vi plejer. Vi solgte Mårslet-
bogen og som noget nyt ældre Mårslet-postkort doneret af Testrup Købmandshandel samt de 
lokalhistoriske hæfter pakket i flerstyks-pakninger med rød sløjfe omkring og til spot-pris. 
Vi fik Mårslet-bogen genoptrykt sidste år, men de nye eksemplarer er næsten også udsolgt. Rigtig mange 
er solgt gennem Brugsen og vi takker Brugsen for velvilje med at stå for bogsalget.  
Vi takker også Brugsen for at stille plads til rådighed for udstilling. I flere år har vi haft plads i Brugsens 
anneks, men den nye blomsterbutik Karma fylder nu det hele, så siden dens åbning har Egnsarkivets 
forskellige billedserier kørt på en skærm inde i Brugsen. Vi har i rigtig mange år også haft udstilling på 
Kildevang på tre opslagstavler. Sidste år søgte vi penge og fik bevilliget en skærm til fremvisning af 
billedserier som et alternativ til opslagstavlerne. Det er Rie Carlsen fra Egnsarkivet,der står for dette 
formidlingsarbejde, og vi får god respons på billedserierne, også når vi har dem kørende f.eks. til 
julemarked. Jeg ser og hører stadig mange, der standser op og studerer billederne i Brugsen under 
indkøbsturen. 
I det foregående har jeg nævnt årets store aktiviteter, men bestyrelsen er selvfølgelig aktiv året rundt, bl.a. 
med vagten på Egnsarkivet to gange om måneden. 
I er altid velkommen til at besøge os der. Vi har fået nye møbler, brugte, men meget fine og funktionelle. 
Sidste år fik Egnsarkivet doneret 4 hæve-sænke skriveborde fra Middelfart Sparekasse. Vi havde ellers 
fået lovning på nye borde fra Arkivudvalget i kommunen, men der blev så i stedet råd til et andet 
mødebord med tilhørerende stole samt et nyt udstillingsskilt. 
Lokalhistorisk Forening har givet tilskud til en ny kopimaskine. Den gamle maskine brød lige præcis 
sammen, da vi havde besøg af tidligere minister Knud Enggaard og familie, hvis slægt stammer fra 
Testrup Enggaard. 
I år har vi været bange for ikke at få så mange bevillinger fra kommunen, da alle arkiverne var indskrevet 
i et spareforslag, men heldigvis lyttede byrødderne til de høringssvar, der blev sendt ind og trak alle 
spareforslag vedr. lokalarkiverne tilbage. 
Arkivudvalget har arrangeret en udstilling i anledning af Aarhus Rådhus’ 75- års jubilæum. Den er at se 
på rådhuset i næste uge, datoen står bag på det omdelte program. Mårslet er selvfølgelig en del af 
udstillingen, så der er en god anledning til at tage en tur til Aarhus i næste uge. 
Ca. hver anden måned mødes arkivfolk fra den sydlige del af kommunen i en erfa-gruppe. I august var det 
Mårslets tur til at være vært og lægge hus og kaffe til. Den dag hørte vi om sikkerhed på Internettet 
specielt i forhold til Google-email, som flere har været udfordret af. 
På Egnsarkivet er vi blevet et par frivillige medarbejdere mere. Elise Pedersen og Mogens Carlsen er i 
fuld gang med registreringsarbejdet. I kan følge arbejdet på hjemmesiden Arkiv.dk, hvor der hele tiden 
bliver mere og mere søgbart, i den seneste tid er der registreret rigtig mange avisudklip. 
Vi prøver også jævnligt at formidle lokalhistorien gennem Mårslet Bladet med artikler og billeder. 
Egnsarkivet er blevet nævnt i avisen som leverandør af billeder og oplysninger i forbindelse med 
restaureringen af Aabo. Vi har holdt foredrag for Litteraturkredsen 8320. Skoleelever har fået hjælp til 
opgaver, det er dejligt at se, at lokalhistorien stadig er et emne i skolen; det vil vi gerne have mere af. Vi 
har været inviteret til møde med styregruppen for Multihallen om en mulighed for at integrere 
Egnsarkivet i Multihallen, som jo netop bliver bygget sammen med skolen, der er dog ikke noget på plads 
endnu. 
Jeg håber I kan få en fornemmelse af en aktiv Lokalhistorisk Forening og Egnsarkiv med en aktiv 
bestyrelse og medarbejdere og ikke mindst mange aktive medlemmer, som støtter op om vores aktiviteter. 
Tak til jer alle!  

Beretningen blev godkendt med applaus. 



3. Den efterfølgende fremlæggelse af regnskabet for 2015 blev gennemgået af kassereren Ingerlise
Wendland:

Foreningens indtægter beløb sig til kr. 35.934,27

Udgifterne beløb sig til kr. 27.096,71

Overskuddet blev således til kr. 8.837,56

Med formue overført fra 2014 var Foreningens formue således 
pr. 31. december på kr. 31.806,74.

Kassererens aflæggelse af regnskabet blev godtaget med applaus.

4. Indkomne forslag. Ingen forslag var dog modtaget.

5. Valg til bestyrelsen. Alle blev genvalgt: Anne Marie Dalsgaard
Mikkelsen, Kirsten Cramer, Lisbet Thorendahl, Ingerlise Wendland, Anders Errboe, Carl
Gerhard Crone.

6. Valg af to bestyrelsessuppleanter. Inga Jelling og Jørn Møller Andersen blev genvalgt.

7. Valg af to revisorer.  Hugo Kristensen ønskede at fratræde, og i stedet blev Hans Vedholm valgt.

8. Idet Hans Vedholm blev valgt til revisor blev Sv. Aage Andersen valgt til revisorsuppliant.

9. Fastsættelse af kontingent. Hans Vedholm mente, at det årlige kontingent var alt for lavt og
foreslog, at det blev hævet. To forslag til ny kontingent gik til afstemning, og et forslag, der siger
kr. 75 for enlige og kr. 150 for familier, blev vedtaget.

10. Eventuelt. Ejeren af Åbohuset, Hanni Hjortsbjerg, syntes, at dagsordenen burde stå på
hjemmesiden, hvilket tages til efterretning fremover.

Derpå kunne dirigenten afslutte 
generalforsamlingen, idet han takkede for god ro 
og orden, hvorpå formanden takkede dirigenten.  

Efter kaffebordet fortalte Egnsarkivets leder, Per 
Enevoldsen, om arbejdet med registrering og 
arkivering af arkivalier. Med god hjælp fra Rie 
Carlsen blev foredraget ledsaget af en 
interessant billedserie. Ikke mindst blev der vist 
ældre huse, som Per Enevoldsen kunne fortælle 
om.  

Per Enevoldsen viste billedserie 



Formanden Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen takkede Per Enevoldsen og overrakte ham en kurv med 
diverse gode sager.  

Efter foredraget var spørgsmålet, hvorfra navnet Kildevang stammer, idet ikke mindre end tre 
bygninger i Mårslet har båret navnet Kildevang. Hans Vedholm påtog sig, hvis det er muligt, at finde 
frem til navnets historie. 

Og så skal det da nævnes, at den flittige Rie Carlsen havde etableret udstilling med nogle af 
Egnsarkivets arkivalier. Den påkaldte sig mange deltageres opmærksomhed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aftenen sluttede med at forsamlingen sang Arkivsangen, der er ny på Foreningens repertoire. 

 

Referent: Carl Gerhard L. Crone 

 

Jørgen Lauritsen er mester for de her viste stemningsbilleder.  

Det formodes, at Erik Moldt snarest lægger Jørgen Lauritsens billedreportage på Foreningens 
hjemmeside.    

 

 


