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Der var som sædvanlig et fint fremmøde til Lokalhistorisk Forenings generalforsamling med 
efterfølgende billedfremvisning.  
 
Generalforsamlingen indledtes med et minuts stilhed til ære for Svend Iver Andersen, der var 
medlem af bestyrelsen og døde i februar. Herefter gik man over til dagsordenen. Som dirigent 
valgtes Michael Pedersen, og i stedet for Svend Iver Andersen kom den hidtidige suppleant Claus 
Christiansen ind i bestyrelsen. Det eneste nyvalg var Birthe Nexø, som blev suppleant. De øvrige 
valg var genvalg. Bestyrelsen består herefter af Inger Merstrand, Jørn Nødskov, Karlo K. Hansen, 
Svend Gjødesen, Claus Christiansen, Poul Thomsen og Lisbeth Juhl. Suppleant er - foruden Birthe 
Nexø - Helle Goldschmidt Christensen, og Gerhardt Hørdum og Jan Højgaard er revisorer, mens 
John Thomsen er revisorsuppleant. Sidstnævnte hjælper sammen med Helle Goldschmidt med 
etableringen af et omfattende avisudklipsarkiv og andet på arkivet, og formanden Inger Merstrand 
takkede dem begge og overrakte hver af dem en lille gave, ligesom Aase Gude, der klipper aviser, 
fik en gave som tak for hjælpen.  
 
Formanden kunne fortælle om et godt år for foreningen med en del nye indmeldelser, men desværre 
også med næsten samme antal dødsfald blandt medlemmerne, så det samlede antal nogenlunde 
svarer til sidste år. Da et medlemskab imidlertid dækker en husstand, svarer det reelle antal 
medlemmer til ca. 300, og det er man godt tilfreds med i foreningen, ligesom bestyrelsen er glad for 
det generelt store fremmøde til de forskellige arrangementer. F.eks. var der så stor rift om billetterne 
til en guidet rundtur på flyvestationen, at de blev revet væk i løbet af en halv time.  
 
Foreningen og arkivet er fælles om hjemmesiden, der blev oprettet i 2008, og som efterhånden har 
gennemgået en større forandring, hvad udseendet angår, men som i store træk indeholder det 
samme, som da den blev startet. Der er mange, der fortæller, at de har stor fornøjelse af den og ikke 
mindst af at læse, hvad der stod i aviserne for 100 år siden.  
 
Flere fortæller, at de har meldt sig ind i foreningen pga. årskalenderen, som i 2013 blev omdelt til 
medlemmerne for 13. gang. Det er en tradition, som formanden håber at kunne fortsætte med mange 
år endnu.  
 
Efter at kontingentet i alle de 35 år, foreningen har eksisteret, har været på 50 kr., vedtoges det for 
første gang at lade det stige. Det er herefter 60 kr., men da det som tidligere nævnt dækker en 
husstand, er det sandsynligvis stadig kommunens billigste kontingent.  
 
Efter generalforsamlingen viste Børge Mortensen gamle billeder fra Frederiks og fortalte om dem, 
kommenteret af tilhørerne, der adskillige gange kunne supplere med yderligere oplysninger. En del 
af tilhørerne kom langvejsfra, og for tre af dem, der kom fra henholdsvis Viborg, Århus og 
Frederiks, var det en helt særlig oplevelse at være med. De havde gået i skole sammen, men var 
gået ud af Frederiks skole i 1960’erne og havde ikke set hinanden i længere tid.   
 
Der var ca. 75 deltagere til billedfremvisningen. Det er nogenlunde det antal, foreningen plejer at 
sætte som loft, når der er tale om fremvisning af billeder på Dagcentrets lille filmlærred. 
 
Foreningen har endnu ikke konstitueret sig, da et af medlemmerne desværre var fraværende pga. 
sygdom.   
 
 


