
Beretning fra formanden for året 2018 
 
På bestyrelsens vegne vil jeg endnu engang sige velkommen til årets generalforsamling for 
Sønderhald Lokalhistoriske Forening. 
 

Endnu et år er gået, og hvad fik vi som forening så ud af dét. Det er jo altid spørgsmålet, når 
formandsberetningen skal skrives.  

Min opfattelse er, at vi som forening igennem det seneste år, igen har været en vigtig del af den 
historie, vi alle er en del af.  

Ved sidste års generalforsamling tiltrådte Alice Krog som er udpeget af byrådet. Alice overtog 
tjansen efter Anton Tetche som trådte ud, og jeg fristes her til at sige; efter mange års tro 
tjeneste. 
Alice er en aktiv kvinde med en god erfaring i foreningsarbejde så hun har været god  at få med på 
holdet. 
 
Siden sidste års general forsamling, som blev afholdt hos Fru. Hansen - det gamle mejeri i Drastrup 
- har bestyrelsen afholdt 4 møder. Gentagne punkter har været foreningens økonomi, 
persondataforordningen, kommende arrangementer og udarbejdelsen af  vores årsskrift der 
udkommer i maj måned. Årskriftet fik sidste år temaet ”Fattigvæsen og Socialforsorg” og i år bliver 
temaet ”De små bysamfund” 
Bestyrelsen arbejder endvidere løbende med arkivets Facebook– og hjemmeside. Der har været 
5816 besøgende på vores hjemmeside og vi har nu 412 følgere på Facebook. 
 
2018 blev året hvor det endelig lykkedes at gennemføre en historisk cykeltur rundt i Hørning. 
Turen blev i 2017 aflyst 2 gange pga. dårligt vejr men endelig lykkedes det at gennemføre turen og 
med god deltagelse. 
Vi har afholdt billedaften i Fausing og i Hørning, hvor der var mulighed for de lokale at komme 
med deres private fotoalbum og aflevere billeder samt historiske dokumenter til arkivet. 
Der blev i 2018 også inviteret til foredrag med Peter Korsgaard fra geodatastyrelsen som fortalte 
om ”kort som kilde” – Det var en rigtig god og lærerig eftermiddag. 
 
Besøgstallet på arkivet har det sidste år været på 76 personer. Der er besvaret ca. 46 henvendelser 
på mail og nogle få via telefonisk kontakt. 
Der er kommet gode indleveringer og der er i dag 12622 billeder registreret på arkivet og 881 
arkivalier og dertil kommer aviser, filmklip, kort, bøger og lign. 
 
I forbindelse med foreningens jubilæum i 2017 fik foreningen en donation fra Louis Hansen fonden 
og det blev besluttet at denne skulle gå til digitalisering af film fra Floes skov vi har set her ved 
generalforsamlingen i dag. Det endte dog med at blive billigere end først antaget og arkivet fik 
derfor mulighed får ny pc med den nyeste software til billedbehandling for denne donation. 
 
Der er endvidere søgt midler i 2018 hos ELRO fonden til indkøb af diasscanner, disse blev 
bevilliget,  og det er nu muligt at få digitaliseret de gamle lysbilleder på arkivet. 



Det har været et travlt år i foreningen og vi skuer nu frem mod et mere roligt 2019.  
Der har her i vinteren været to arrangementer i Auning og til efteråret vil der blive afholdt en 
billedaften i Ø.Alling. 
 
Der er fra de frivillige medarbejdere lagt 678 timers arbejde på arkivet i 2018.  
En stor ros og tak skal lyde til alle  medarbejdere på arkivet for deres kæmpe indsats og 
engagement. Det er altid muligt at træffe en af dem i åbningstiden på arkivet i Ø.Alling mandage 
fra 15-20 eller via hjemmesiden og på mail. 
 
Endelig tilslut vil jeg takke bestyrelsen og arkivleder Ellen Byriel for et godt og konstruktivt 
samarbejde i 2018. 
 
 


