
 

Generalforsamling onsdag d. 26.02.2020 i 
 Lokalhistorisk forening for Sdr. Felding, Sandet og Stakroge 
(Der var 47 fremmødte) 
Skrevet af Leif Jørgensen. 
Velkommen til generalforsamlingen i Lokalhistorisk Forening for Sdr. Felding, Sandet og Stakroge 
Jeg vil starte generalforsamlingen med at mindes vores bestyrelsesmedlem Per Rørkær Madsen fra 
Stakroge, og jeg vil bede de tilstedeværende om at rejse sig op imens. 
Per var en mand, som har haft mange svære øjeblikke i sit liv. Han var opvokset i Nordjylland. Han aftjente 
sin værnepligt ved civilforsvaret. Han fortsatte i korpset som befalingsmand i mange år, men fik derefter 
arbejde som kustode og historiefortæller på Sønderborg slot. I en sen alder bosatte han sig i Stakroge, og 
han fik arbejde som natportier på Skarrildhus 
Hans store interesse var historie men også fluefiskeri, som han har skrevet flere bøger om. 
Han har skrevet et par af vores årsskrifter, og i bestyrelsen lærte vi ham at kende som en skribent med en 
god pen. 
Men vi kunne også mærke, at han var kørt træt, og den 17. november 2019 døde han stille og roligt, mens 
han sad på en bænk foran sit hus. 
Æret være Pers minde. 
Program: Generalforsamling Historien om Vesterby 
Kaffe 
Billeder fra 1962 Videofilm (Svend Kjær) 
Dagsorden for generalforsamlingen 
 1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kassererens beretning 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelse 
7. Eventuel 
 
1. Dirigent (Leif Jørgensen blev valgt) 
Generalforsamlingen skal iflg. Vedtægterne afholdes i februar måned 
Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel i den lokale ugeavis, 
Jeg kan fortælle, at der har været annoncer i Ugeposten og i Lyngposten for 
2 uger siden. 
Så med mindre, der er nogen, som vil protestere, så jeg vil konstatere, at 
generalforsamlingen er lovlig varslet og beslutningsdygtig. Vedtaget 
2 Formandens beretning Indledning 
Bestyrelsen består - udover mig selv, Leif Jørgensen, - af Erling Andresen, Nørregade, Jens Kristensen, 
Birkeby og Aksel Hostrup, Præstevænget og indtil den 17. november af Per Madsen, Stakroge 
Jens Anton Jensen, Præstevænget er suppleant og han er den eneste i bestyrelsen, som er lokalfødt og har 
et godt kendskab til de lokale forhold Niels Viggo Thomsen er revisor og Ole Pedersen er revisorsuppleant. 
Medlemmer 
I 2018 havde vi en tilbagegang i medlemstallet på 29, det er mange. Den tilbagegang er fortsat også i år. 
2019, men ikke så voldsomt. 
Sidste år spurgte vi, om I havde nogle gode råd til hvordan vi skulle få vendt den udvikling. Der er nu ikke 
kommet ret mange gode råd, 
Jeg har vist billeder og fortalt om lokalhistoriske emner ved højskoledage i sognehuset og ved 
søndagscafeens møder, og det er mit indtryk at folk godt kan lide at høre om det; men det giver ikke flere 
medlemmer. 
Nu har bestyrelsen lagt hovederne i blød, og har fundet på et nyt tiltag, som forhåbentlig kan få flere til at 
interessere sig for lokalhistorien. 
I år vil alle, der betaler kontingentet få udleveret en ny lokalhistorisk bog om gårde og ejendomme på 
Nørrelandet i Sdr. Felding. 
Næste år har vi planlagt at følge op med en bog om gårdene på Sønderlandet, og vi har også nogle foreløbig 
løse planer om en bog med historien om husene og institutionerne i byerne. 
 



 Vi håber, at det kan stimulere interessen for den lokalhistoriske forening og give os nogle flere 
medlemmer. 
Arkivet 
I de ugentlige åbningstider, er der ikke mange besøgende, til gengæld får vi en del henvendelser fra 
historiestuderende og fra slægtsforskere, der spørger om et eller andet, som de ikke kan finde i Rigsarkivet 
samlinger. 
Der kommer jo altid mange til vores generalforsamlinger, så det opfatter jeg som en tilkendegivelse af at 
den lokalhistoriske forening stadigvæk har si berettigelse 
Det meste af foreningens aktiviteter foregår jo ved, at vi passer arkivet, som er åbent hver torsdag fra kl. 
15.30 til 17.30 
Den 1. torsdag i hver måned er vi fire mand, der registrerer. Vi har efterhånden registreret de fleste billeder 
og er nu i gang med de andre arkivalier. 
Ellers er der ikke sket så meget i foreningen eller på arkivet. Der kommer ikke ret mange besøgende, og der 
bliver ikke indleveret mange billeder eller andre arkivalier. 
Jeg vil endnu engang opfordre til, at man afleverer gamle papirer, protokoller, avisudklip fra området og 
gamle billeder (meget gerne med navne på), kort sagt, alt der har lokalhistorisk interessen bør afleveres på 
arkivet, 
I det år, der er gået siden sidste generalforsamling, har vi også brugt meget tid på vores hjemmeside. Vi har 
afsluttet beskrivelsen af Nørrelandet, og er godt i gang med Sønderlandet. 
Der har været mange besøgende på hjemmeside 3574 besøgende har vi haft det sidste år, og de har været 
inde på siden 21.245 i alt gange, det synes jeg faktisk er imponerende 
Og hermed vil jeg gerne lægge beretningen ud til debat Beretningen blev godkendt 
3. Kassererens beretning 
 Regnskabet blev vist på skærmen Hovedtallene Indtægter kr. 9.150,00 
Udgifter kr. 6.786,30 Årets overskud kr. 2363,70 
4. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen Forslag 
Alle betaler samme kontingent pr. husstand, kr. 100, der skelnes ikke mellem enlige, gifte eller samboende 
Fra forsamlingen kom et forslag om, at ægtepar og samboende skal betale kr. 150,- pr år, og enlige betaler 
kr. 75,- pr. år 
Kontingentstigningen træder i kraft pr. 01.01.2021 
Dette forslag blev vedtaget 
5. Indkomne forslag ingen 
6. Valg til bestyrelse Flg. er på valg: 
Aksel Hostrup 
Genvalgt 
Erling Andresen 
Der blev ikke valgt en afløser for Per Madsen, 
generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at finde et nyt medlem til bestyrelsen og helst fra 
Stakroge eller Sandet 
Øvrige valg 
Suppleanter Genvalgt 
revisor 
revisor suppleant 
Jens Anton Jensen 
Niels Viggo Thomsen Ole Pedersen 
Genvalgt Genvalg 
7. Eventuelt 
Der blev foreslået, at bestyrelsen får en aftale med brugsuddeleren 
om at sælge medlemskort i brugsen 
Der er nu lavet en aftale om, at der sælges medlemskort fredag den 6. marts fra kl. 15.00 til 18.00 
Genvalgt 
 
 Endvidere kan medlemskortet købes i arkivets åbningstid, som er hver torsdag fra kl. 15.30 til 17.30 
Alle, der køber medlemskortet får udleveret bogen “Gårde og ejendomme på Sdr. Felding Nørreland” 
Referent Leif Jørgensen 


