
 

 

REFERAT fra Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Sundeved. 

Mandag, den 14. september 2020, kl. 19:00, på BAKC, Festlokalerne, Bakkensbro 6, Ullerup. 

Der deltog 20 medlemmer i generalforsamlingen som var en ”skrabet model” der som følge af Corona 

situationen var uden foredrag og mad; den oprindelige ordinære generalforsamling skulle have været 

afholdt den 30. marts 2020, men den blev aflyst som følge af Coruna restriktioner.  

1. Valg af dirigent.  

Valgt blev Peter Juel-Jespersen. 

 

2. Beretning on foreningens virksomhed 2019.  

Ved formanden Povl C. Callesen. 

 
Om end det efterhånden snart er et år siden, så havde vi i 2019 et godt år i Lokalhistorisk Forening 

for Sundeved, og jeg vil i hovedtræk gennemgå året her i min beretning. 

Vi holdt generalforsamling den 25. marts 2019 med ca. 60 deltagere. 

På Generalforsamlingen var der til bestyrelsen nyvalg af Peter Juhl-Jespersen, i stedet for Folker 

Svane, som ikke ønskede genvalg; genvalg af Carl Peter Møller og Svend Jørgensen;  

samt nyvalg af 2 suppleanter Folker Svane og Henning Larsen. 

Lorents Nielsen blev genvalgt som revisor. 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen som følger 

 Formand:   Povl Chr. Callesen 

 Næstformand:  John Solkær 

 Kasserer:   Svend Jørgensen  

 Sekretær:   Arne Jessen 

 Redaktør:   Peter Juhl-Jespersen 

 Arkivleder:   Frede Jensen 

 Bestyrelsesmedlem:  Carl Peter Møller 

Som bestyrelsessuppleanter blev følgende to valgt 

 Folker Svane 

 Henning Larsen 

Og som revisorer har vi haft 

 Knud Petersen  

 Lorents Nielsen 

På generalforsamlingen blev Folker Svane udnævnt som æresmedlem af Lokalhistorisk Forening for 

Sundeved. 

 

Efter selve generalforsamlingen den 25. marts 2019 holdt vores egen Arne Jessen, 

bestyrelsesmedlem i Lokalhistorisk Forening for Sundeved og arkivmedarbejder, et glimrende 

foredrag om Kejser Wilhelm. 

Arne kom vidt omkring; ingen tvivl om at Kejser Wilhelm var en grumme karl. 



Sommerudflugten i 2019 var den 27. september 2019 og gik til Mürwik og Flensborg. 

Der deltog 49 deltagere – totalt udsolgt! 

Udflugten var under kyndig vejledning af Henrik Gram, Ullerup, som i 26 år har været ansat som 

arkitekt i Flensborg by med fredning som arbejdsområde. 

Første stop var Marinestation Mürwik, hvor Henrik fortalte om bygningsværket og den omfattende 

renovering som er udført.  

Ved anden verdenskrigs afslutning samledes mange at top-nazisterne i og omkring Mürwik indtil de 

endelig, ca. to uger efter kapitulationen, blev taget til fange; i virvaret var en del allerede inden da 

flygtet. 

Ved frokost på Flensborghus, fortalte formanden for Sydslesvigsk Forening, Jens A. Christiansen, om 

forholdene i for det danske mindretal i Sydslesvig og den udvikling der er sket igennem tiden. 

Herefter ledte Henrik Gram os igennem interessante områder i bymidten og berettede om, hvordan 

bevaring af gamle bygninger, baggårde og gadepartier blev gennemført. 

Til slut var vi på den gamle kirkegård, hvor vi så kapellet og Istedløven, som jo kom tilbage til 

Flensborg i 2011. 

Tillidsmandsmødet i forbindelse med bogudgivelse Årsskrift 2019 holdt vi den 18. november 

2019. 

Der deltog. Ligesom året før, 50 i arrangementet og aftenen startede med at den lokale, og 
efterhånden meget kendte, forfatter Henning N. Larsen, Ullerup, fortalte om sin sidste nye 
bog, som udkom 1. oktober 2019, ”De Kvindelige Landssvigere”. 

Bogen går i dybden med de forbrydelser som 644 kvindelige landssvigere blev dømt for 
efter afslutningen på 2. verdenskrig. 
 

Herefter var foreningen vært ved et lille traktement. 
 
Efter vi har havde spist gennemgik den nye redaktør Peter Juhl Jespersen Årsskrift 2019 og 
fortalte om årets udgave. 
Som sædvanligt havde redaktionen formået at samle interessante artikler fra lokalområdet. 
 
Efter Peters gennemgang og orientering fortalte kasserer Svend Jørgensen orientere om 
hvordan tillidsfolkene skulle afregne for Årsskiftet som på mødet blev udleveret til de 
deltagende tillidsmænd til videre omdeling til vore medlemmer i ugerne derefter. 
 
Jeg vil har meget gerne benytte lejligheden til at sige tillidsfolkene en stor tak for det 
arbejde i udfører for foreningen i forbindelse omdeling af Årsskriftet – herunder salg af 
medlemskab i foreningen. 
 

Hvad har vi ellers lavet???? 

Ja, på arkivet er der vi stadig mange gode aktive medarbejdere; men det vil Frede fortælle mere om 

om lidt; men jeg vil her gerne benytte lejligheden for at sige tak til alle medarbejdere for det 

fantastiske arbejde I gør for arkiv og forening. 

Bestyrelsen har holdt 9 bestyrelsesmøder, men det er jo også gået 1½ år siden sidste 

generalforsamling; vi havde en fin generalforsamling, en godt besøgt udflugt og en hyggelig 

julefrokost med alle medarbejderne. 

Vi har et godt samarbejde i bestyrelsen og møderne forløber i en hyggelig stemning; tak til 

bestyrelsen for Jeres flid og humor. 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle foreningens medlemmer for deres opbakning. 

Beretningen blev enstemmig godkendt. 



 

 

3. Beretning om arkivets virksomhed i 2019.  

Ved arkivleder Frede Jensen. 

 

2019 har været et godt år hvor der er blevet arbejdet rigtig meget. 

Jørgen Schmidt er stoppet som arkivmedarbejder; Jørgen har været med i alle årene siden 

han i 70-erne var med til at starte en lokalhistorisk forening i Sottrup. 

Tak for dit gode arbejde Jørgen. 

Vi er stadig 18 personer der deles om alle opgaverne, vi har nemlig fået ny medarbejder 

Inge Jørgensen, velkommen Inge. 

Arkivet har mange oplysninger med matrikelnumre i Snogbæk og Sottrup, disse kommer nu 

på arkiv.dk, hvor alle kan hente dem. 

Der kommer mange spørgsmål gennem arkiv.dk, samt via mails, der skal besvares, og 

mange ønsker billeder tilsendt. 

Specielt her i genforeningsåret har der føret mange forespørgsler; også fordi HP Hanssen jo 

stammer herfra. 

Vi er snart færdige med at affotografere mange forskellige landkort og tegninger, som også 

kan hentes på arkiv.dk 

Hver gang vi i vores arbejde møder billeder, og videoer, bliver disse også lagt ud på 

arkiv.dk. 

Alle dias har været scannet, med skiftende kvalitet. Disse bliver nu scannet igen i vores nye 

scanner, med en væsentligt højere kvalitet. 

Vi har nu 1308 arkivfond digitaliseret, mangler stadig lidt fra Ullerup. 

I alt ligger 269 kort, 75 tegninger og 6400 billeder nu digitalt. 

Der er modtaget 21 nye arkivalier; og vi har haft mange besøgende. 

Vi var med til at holde Afstemningsfesten på Forsamlingsgården Sundeved den 9. februar 

2020; det var en rigtig fin dag med 150 gæster, totalt udsolgt, og ca. 90 medvirkende. 

Et flot arrangement med flagalle og afstemningsplakater; og Sønderjysk kaffebord. 

Arrangementet sluttede med festgudstjeneste i Sottrup Kirke. 

Dette var min sidste beretning som arkivleder, da jeg nu er stoppet som arkivleder. 

Jeg vil gerne sige mange tak til alle som jeg har været sammen med ifm. mit 

arkivlederarbejde. 

Beretningen blev enstemmig godkendt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Regnskab 2019, herunder regnskab for arkivets drift. 

Ved kasserer Svend Jørgensen. 

 

 
 I alt 494 medlemmer som modtager Skriftet. 

 Og 9 støttemedlemmer. 

 Overskud 2019, kr. 24.795,25 

 Formue ultimo 2019, kr. 196.898,64 

Regnskabet enstemmig godkendt. 

 

5. Indkomne forslag. 

Ingen. 

 

6. Godkendelse af kontingent for Lokalhistorisk Forening for Sundeved. 

Bestyrelsen indstiller uændret kontingent 

a. Medlemskab kr. 25. 

b. Medlemskab inkl. årsskrift kr. 100. 

Uændret kontingent enstemmig godkendt. 

 

 



7. Valg. 
a. På valg til bestyrelsen. 

 Povl C. Callesen modtager genvalg. 

Genvalgt 

 John Solkær modtager ikke genvalg. 

Inge Jørgensen valgt. 

 Arne Jessen modtager genvalg. 

Genvalgt. 

 Frede Jensen modtager genvalg (men stopper som arkivleder). 

Genvalgt. 

b. Suppleanter. 

 Folker Svane modtager genvalg. 

Genvalgt. 

 Henning Larsen modtager genvalg. 

Genvalgt. 

c. Revisor på valg. 

 Knud Petersen modtager genvalg. 

Genvalgt. 

Alle valg og genvalg med applaus. 

 

8. Eventuelt. 

Foreningens formand Povl C. Callesen takkede det afgående bestyrelsesmedlem John 

Solkær med følgende ord – OG John Solkær blev æresmedlem af Lokalhistorisk Forening for 

Sundeved. 

Kære John. 

For godt et halvt års tid siden, da vi i bestyrelsen snakkede om den kommende 

generalforsamling, som vi dengang troede skulle være den 30. marts 2020 fortalte du at du 

ikke modtog genvalg som bestyrelsesmedlem; du var klar i mælet. 

Vi tog det til efterretning, og har jo så pga. indtrufne Corona-omstændigheder haft godt et 

halvt år til at vænne os til din beslutning. 

Generalforsamlingen har så i aften valgt Inge Jørgensen til bestyrelsen; et mindre 

generationsskifte i bestyrelsen, men Inge kommer jo oprindelig fra dit eget område.  

John du kom med i bestyrelsen i 2010 og blev næstformand. 

Du var formand i perioden 2012 til 2017; og har så igen været næstformand i 2018 til 2020. 

Du valgte at gå af som formand i 2018 for at få et generationsskifte, og du blev igen 

næstformand og jeg blev valgt til formand. 

Jeg må sige vi har haft et forbilledligt samarbejde i ”formandskabet”; men vi har jo også 

kendt hinanden i nærmest flere generationer (svømme lærer, fodboldtræner, kontorkollega 

på Nydamskolen, politisk chef som borgmester og jagtkammerat). 

I din formandstid arbejdede du på at skabe grobund for en velkørende forening i stadig 

udvikling, og Lokalhistorisk Forening for Sundeved er i den tid blevet en kendt størrelse i 

foreningslivet i gamle Sundeved, herunder også igennem et samarbejde med folkeskolerne. 

I din formandsperiode havde du et helt klart fokus, nemlig at skaffe foreningen bedre 

rammer for dens virkefelt og område. 

De fysiske rammer på Truenbrovej hvor foreningen i starten af din formandsperiode havde 



til huse, var nedslidte og usunde; fugt, svamp mm – her kunne renovering inden for husets 

rammer og maling ikke hjælpe. 

Du var derfor mere end klar til at trække et stort læs da det viste sig at Bakkensbro Skole 

blev nedlagt som folkeskole og umiddelbart ikke kunne sælges. 

Det gav ideen, og en fantastisk mulighed, til at skaffe foreningslivet i området, herunder 

Lokalhistorisk Arkiv for Sundeved, gode arbejds- og virkeforhold. 

Sammen med andre gode kræfter var du den der tog fat i politikere, arrangerede 

borgermøder og brugte dine gode kontaktflader for at få gang i processen med at gøre 

Bakkensbro Skole til et foreningshus. 

Du brugte din politiske tæft til at plante ideen hos kommunalpolitikerne;  

vi stod lige foran et kommunalvalg i 2014, hvilket var vores held – op til et valg er 

politikerne erfaringsvis lettere at snakke med. 

Hurtigt var politikerne enige om at det var en fremragende ide at lave et foreningshus, som 

blev lagt i støbeskeen. 

Der kom gang i forhandlinger og processer med politikere og embedsmænd; og selv om der 

indimellem var en del bureaukrati i sagen, så lykkedes det til sidst – foreningerne i 

lokalsamfundet, herunder Lokalhistorisk Arkiv for Sundeved, fik et foreningshus, 

Bakkensbro Aktivitets og Kulturcenter – og det blev lavet en meget fin driftsaftale med 

Sønderborg kommune. 

Kære John, der er slet ingen tvivl om at lokalsamfundet, herunder Lokalhistorisk Arkiv for 

Sundeved, har enormt meget at takke dig for i forbindelse med hele processen ifm. at 

etablere Bakkensbro Aktivitets og Kulturcenter. 

Samtidig med dette forstod du på arkivet og i lokalhistorisk forening at fremme muligheden 

for tidssvarende hjælpemidler og IT, så det for medarbejdere og medlemmer er en forening 

med vid og fremtid. 

Vi har dig enormt meget at takke for; og i den anledning udnævnes du, meget fortjent, som 

æresmedlem af foreningen. 

Tak John for 11 gode år i foreningens virke. 

 

Endelig takkede formanden dirigenten, Peter JJ, for at have ledt generalforsamlingen 

igennem dagsorden uden problemer. 

OG formanden takkede de 20 fremmødte medlemmer fordi de kom til den skrabede 

generalforsamling. 

 

Referent. 

Povl C. Callesen 

 


