
Referat fra generalforsamlingen 
i Historisk Forening 
torsdag den 27. maj 2021 i Æ Museum 
 
Formanden, Jørn Otto Dahlmann, bød velkommen til generalforsamlingen, hvor der var i alt 

32 personer fremmødt. 

1. Valg af dirigent. 

Gunnar Vind blev foreslået og modtog valget som dirigent. Han konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gav derefter ordet til formanden. 

2. Formandens beretning ved Jørn Otto Dahlmann 

Jørn Otto aflagde en god og fyldig beretning, hvor han berettede om arbejdet i Æ Museum, 

arkivet samt Lokalrådet. Beretningen blev godkendt. Se beretningen 

3. Beretning fra arkivet ved Tommy B. Nielsen 

Tommy aflagde beretningen fra arkivet, hvor han fortalte om det spændende arbejdet i 

arkivet. Se beretningen 

Beretningen blev godkendt 

4. Regnskab ved Jonna Schmidt 

Jonna aflagde regnskabet, som udviste et underskud på 19.155,86 kr. 

H.E. Sørensen spurgte til beløbet omkring mødeudgifterne. 

Jørn Otto forklarede, at fx arrangementet med Gunnar Vind, som foregik i Emanuel, hvor vi 

har alle omkostninger, såsom indtægter og udgifter, men intet overskud, men regnskabet 

blev godkendt. Se regnskabet 

5. Indkomne forslag 

Der var ingen forslag indkommet. 

6. Valg til bestyrelse 

På valg var Henning Schultz Robert Lauritzen John Iversen 

Der var genvalg til alle. 

7. Valg af revisor 

På valg var Erik Toft, som blev genvalgt 

8. Valg af suppleanter  

På valg var Bodil Steffensen og Jørn Johnsen 

Der var genvalg til begge 



9. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen stillede forslag om forhøjelse af kontingent. 

En stigning på 50,- for enkeltpersoner til 150,- 

En stigning på 50,- for par til 200,- 

En stigning på 100,- for firmaer til 400,- 

Kommentarer til kontingentstigning: 

H.E. Sørensen sagde, at det var en meget beskeden stigning. 

Leif Abild sagde, at det kunne være med til at give gode arrangementer og bedre årsskrifter. 

Kontingentstigningen blev vedtaget. 

10. Eventuelt 

Erik Varst roste bestyrelsen for det arbejde, der blev udført samt det store arbejde omkring 

arkivet. 

Linda Bennedsen foreslog, at man også kunne tage lidt entre ved de forskellige 

arrangementer. 

Gunnar Vind takkede for god ro og orden. 

Jørn Otto takkede Gunnar Vind,for at tage hvervet som dirigent samt sagde, at alle, der 

havde gode ideer omkring Historisk Forening, var meget velkomne til at sende en mail eller 

skrive til foreningen. 

Derefter var der tid til kaffe og kringle, og snakken gik livligt. 

 



Beretning 2021 ved formanden, 
Jørn Otto Dahlmann 
 

Det har været et underligt år for Historisk Forening, og for alle andre foreninger. Vores 

årsprogram blev aflyst p.g.a. COVID-19. 

De fire arrangerende foreninger (Emanuel,Norden, Grænseforeningen og Historisk 

Forening) besluttede derfor at optage en film, for at markere afstemningsdagen den 

10.februar. 

Filmen viser nogle af de bygninger i Skærbæk, der var en del af historien i den tyske tid 
og efter Genforeningen. Vi havde udvalgt Æ Museum, Timmermans gård på et billede der 

hænger på Æ Museum, Præstegården, Realskolen, Væveskolen og Telle Stamps hus 

(Skolegade 20). 

Filmen blev godt modtaget. Der er flere der har rost den, men hvad mere vigtig er, at ingen 

har været negative og kritiseret den. 

Sidste år til 5. maj arrangementet, valgte Emanuel og Historisk Forening, at producere en 

film fra arrangementet ved Mindebrønden. 

Det har vi også gjort i år, men en del af filmen er optaget i Nissumsgade, hvor de to 

modstandsfolk Hermann Svendsen og Johan Nielsen blev dræbt 5. maj 1945. 

Alle film bliver lagt ud på Facebook, You Tube, vores hjemmeside og mailet til vore 

medlemmer. Der er store muligheder for historiefortælling og bevaring af historien for den tid 

som vi lever i. Det er helt sikkert noget, vi vil beskæftige os med fremover. 

Jeg vil rette en tak til Tommy B. Nielsen for det arbejde du lægger i optagelser og redigering 

af filmene. 

Vores hjemmeside er blevet opdateret. Tommy B. Nielsen har arbejdet med den, og det er 

der kommet et rigtig godt resultat ud af. Vore film kan lægges op på siden, så de er 

tilgængelige til enhver tid. Nye medlemmer kan tilmelde sig via hjemmesiden. Vores 

kasserer Jonna Schmidt og registrator John Iversen får hurtigt besked om nye medlemmer, 

og det er en stor fordel med en hurtig registrering. Der må ikke gå for lang tid fra indmeldelse 

i foreningen, til medlemmet modtager program og årsskrift. 

Der vil helt sikkert blive flere arrangementer med tilmelding i fremtiden, og da vil 
hjemmesiden gøre det lettere for tilmelding til arrangementerne. Mail og telefon vil 
selvfølgelig stadig være en del af mulighederne for tilmelding. 

De senere år har Historisk Forening været meget aktiv på Facebook. Robert Lauritzen 
finder eller modtager billeder fra Skærbæk og omegn af personer, begivenheder, byfester, 

bygninger o.s.v. Det er meget populært. Det engagerer mange personer her i byen. 

Personer der har tilknytning til Skærbæk, men bor andre steder i Danmark eller udlandet, 

deltager også ivrigt. Vi tror på, at det er med til og gøre folk interesseret i byen og egnens 

historie, men det betinger, at Robert får noget materiale at arbejde med. 

Robert og jeg er medlemmer af Lokalrådet. Lokalrådet har i nogle år været en del af det 

kunstprojekt i Skærbæk, der er delt op i 4 etaper. Fjerde etape bliver nu sat i gang. Statens 



Kunstfond har bevilget ca. 840.000kr. til projekter i Skærbæk, hvoraf det meste går til den 

nye skole. 

Bikubens fond bevilgede i 2019 325.000kr. til renovering og ændring af springvandet ved 

Sundhedshuset. 

Springvandet bliver omdannet til et spejlbassin, hvor der bliver mulighed for at sidde og 

slappe af. Kunstneren Niels Pugholm tager udgangspunkt i Hollandske kakler, som har 

været udsmykning i flere stuer her i Vestslesvig. Jeg tror det bliver rigtig godt, når projektet 

bliver færdigt. Spejlbassinet skal helst være færdigt inden 1. september. Det kunne 

udmærket gå hen og blive en attraktion. 

Lokalrådet er også involveret i Skærbæk Stationsbygning. Bygningen er ejet af Bane 

Danmark og sat til salg til hos EDC. Det er den sidste originale stationsbygning på 

strækningen Tønder-Hviding. Tønder H består endnu, men der går rygter om en mulig 

nedrivning (dårlig stand). Visby station er privat ejet og den har ændret lidt udseende. 

Bredebro, Døstrup, Brøns, Rejsby er nedrevne. Hviding blev omdannet til hospital efter 

Genforeningen. Der blev i stedet for bygget en mindre station, men den er solgt fra til 

privatbolig. 

Lokalrådet vil meget gerne være med til at skabe liv i bygningen. Vi har nogle forslag 
til anvendelse, men hele processen kræver opbakning fra folk i byen. 

Jeg håber vi kan bevare den, og bruge den på en god måde. Det vil være synd og skam, 

hvis den skulle ende i forfald.  Der ligger også meget historie i den. 

Bl.a. læsserampen som er utrolig lang. Længere end byen havde brug for, men det er fordi 

det tyske militær havde brug for, at køre et tog med kanoner, ammunition og soldater ind til 

rampen, uden rangering af vognene, så losningen kunne gå hurtigt. Så var det let at forsyne 

Sicherungsstellung Nord, der starter lige nord for Skærbæk, og går over til Hoptrup på 

østkysten. 

Vores planlagte udstilling om Genforeningen og 1.Verdenskrig er blevet forsinket p.g.a. 
Corona. Vi havde planlagt åbningen 2 gange. Nu har vi besluttet, at hænge vores materiale 

op, hurtigst muligt efter generalforsamlingen. Så kan det hænge indtil 2023, 

hvor vi vil lave en udstilling om Rømødæmningen. Vi har fået 50.000kr. fra Rømø 

Udviklingsfond til opbygning af udstillingen om Dæmningen. De er gået ind på en spærret 

konto. 

Jonna Schmidt er blevet kasserer i Historisk Forening. Det er vi utrolig glade for. Det 
giver ro i bestyrelsesarbejdet. 

Jonna er ikke valgt til bestyrelsen, men hun er med til alle bestyrelsesmøder i sin egenskab 

af kasserer. 

Vores årsskrift for 2021-2022 vil omhandle SKB’s ( Skærbæk Bygnings Industri) historie. 

SKB lukkede den 9.april 2021. Vi blev kontaktet af direktør og personale forening, om vi var 

interesserede i at fortælle firmaets historie. Det var vi i høj grad, men der var meget lidt tid, 

imellem ide og udgivelse. SkB hyrede Kalb Komunikation fra Løgumkloster og BL Tryk 

sørgede for opsætning og trykning. Det var en stor virksomhed der forsvandt fra Skærbæk. 

Vi må håbe på ny aktivitet i de fine bygninger. 

Landbohjem Legatet er blevet opløst og legatkapitalen er blevet uddelt til kulturelle 
formål i Skærbæk Sogn. Emanuel, Gasse forsamlingshus og Historisk Forening fik hver 
35.000 kr. Skærbæk Egnskor fik 10.000 kr. 



Vi vil gerne rette en stor tak til Landbohjems Legat for den fine donation. 

Vi har købt 30 Findahl stole til vores mødelokale. De giver en god siddekomfort. Derudover 

har vi købt 5 borde til mødelokalet. 

Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til bestyrelsen for udført arbejde. 

Desværre har vi ikke haft mange muligheder for at samles under Coronaen, men der er altid 

en positiv indstilling til tingene. Tak for det. 



   
 

   
 

Arkivet i Skærbæk, 2021 
ved Tommy B. Nielsen 
 

I arkivet er vi et fast hold på fire ældre herrer - eller for at sige det ligeud: Fire gamle mænd. Gamle mænd, 

men ikke sure gamle mænd. 

Vi mødes hver torsdag formiddag for at prøve at få lidt styr på det materiale, vi modtager. Og vi modtager 

heldigvis rigtig meget om Skærbæks fortid. 

Det faste hold består af Jimmy Iversen, Jørn Johnsen, Bent Ebbesen og undertegnede. Og så kommer Jørn 

Otto en gang imellem og forstyrrer os. 

Nej, det handler selvfølgelig om, at vi jævnlig har brug for at afklare noget med formanden. Desuden har 

formanden en meget stor viden. 

Det har de andre også. De har allesammen boet her altid, så de ved en hel masse. Og de kan fortælle en 

masse spændende historier. 

Jeg er bare den nye mand. Jeg har kun boet her i byen i 40 år. Så jeg er den nye. Og jeg har en masse at lære. 

Så er det jo godt at have nogle gode læremestre. 

Vi arbejder med at sortere, registrere og organisere det materiale, der kommer ind. 

Her bygger vi oven på det kæmpe arbejde, som især H.E. Sørensen og Bodil Bjerre har udført før os. Det er en 

tung arv at løfte. Men vi gør, hvad vi kan. 

Vi arbejder med at få materialet registreret i en fælles digital database. 

Man skal selvfølgelig oprettes og have adgang for at kunne arbejde med systemet. 

Men der er bygget en offentlig tilgængelig webflade ovenpå. Den hedder arkiv.dk. Her kan alle – uanset hvor 

de befinder sig – gå ind og se, hvad vi har her i Skærbæk f.eks. om Mindebrønden. Uden at skulle møde op på 

arkivet. 

Man kan se, at vi f.eks. har mødereferater, avisudklip, fotos og andre dokumenter. Man kan endnu ikke se 

selve dokumenterne. Men det kommer. 

Næste skridt er nemlig at få materialet scannet ind og lagt ind i systemet. Så kan man også se 

mødereferaterne og avisudklippene uden at skulle møde op her i Skærbæk. Det kan jo være meget praktisk, 

hvis man sidder ude i Bangkok, og der ikke lige går en flyver hjem. 

Men der er vi altså ikke helt endnu. Det er et langt og møjsommeligt arbejde. Men vi er på vej. 

Det var, hvad jeg ville sige. Hvis I har spørgsmål, så er I velkomne til at spørge. Så skal de andre i gruppen nok 

svare. For det er dem, der ved mest. 



Regnskab for Historisk Forening
1. januar 2020 - 31. december 2020

Indtægter 2020 2019

Kontingent 24.910,00 23.250,00

Mødeindtægt 32.718,49 14.716,08

Gaver/tilskud 35.800,00 14.000,00

Diverse 13.048,42 8.400,00

Renter 37,02 55,77

Salg af Årsskrifter 2.260,00 1.853,00

Indtægter i alt 108.773,93 62.274,85

Udgifter

Annoncer 2.954,54 5.111,42

Møder 35.396,90 23.659,98

Porto 805,00 924,00

Gaver 279,00 397,50

Trykning af Årsskrift 23.073,75 6.201,25

Udstillinger 27.618,75 0,00

Diverse 12.716,63 13.201,05

Arkivet 26.285,53 31.515,13

Renter 0,94

Udgifter i alt 129.131,04 81.010,33

Årets over-/underskud (20.357,11)  -18.735,48

Formue 1. januar 2020 100.439,73 119.175,21

Over-/underskud (20.357,11)  -18.735,48

Formue 31. december 2020 80.082,62   100.439,73

Formuens placering

Skærbæk Sparekasse løbende konto 49.264,13 68.714,99

Skærbæk Sparekasse Kontingent 10.460,99 8.923,01

Skærbæk Sparekasse G-konto 18.357,50 20.801,73

Skærbæk Sparekasse - garantikapital 2.000,00 2.000,00

Formuen i alt 80.082,62 100.439,73

Skærbæk onsdag den 17. marts 2021

Kasserer

Jonna Schmidt

Revisor Revisor

Erik Toft Mathias Achner
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