Årsberetning 2008
Det har været et godt år for selskabet. Bestyrelsen har igen i år ydet en stor indsats.
Først og fremmest gennem det fortsatte arbejde med, at forbedrer selskabets
hjemmeside, men også med de løbende forretninger samt forberedelserne til
Selskabets årsmøde og den dertil knyttede generalforsamling. Jeg vil også gerne
benytte lejligheden til at takke vores trofaste medlemmer for fortsat at bakke op om
Selskabet.
Årets vigtigste aktivitet har som omtalt ovenfor været udbygningen af selskabets
hjemmeside. Her har især vores bestyrelsesmedlem, Kenn Tarbensen ydet en stor
indsats. Hermed er et længe udtrykt ønske fra medlemmernes side blevet opfyldt, og
vi har nu et opdateret, professionelt kommunikationsmiddel, som vi kan bruge både
udadtil og indadtil i selskabets fortsatte arbejde for at fremme teknologihistorisk
forskning, undervisning og formidling i Danmark.
Et andet vigtigt tiltag er tilrettelæggelsen og produktionen af et bogmærke udformet
som en ”reklame-stik” for Selskabet. Bogmærker og hjemmesiden er endnu to skridt i
retning af at tiltrække nye medlemmer.
I de sidste mange år har antallet af medlemmer været vigende, Men med
introduktionen af den nye hjemmeside og lanceringen af Selskabet overfor en langt
bredere kreds har ført til en stigende interesse for Dansk Teknologihistorisk Selskab.
For første gang i mange år overgår tilstrømningen af nye medlemmer antallet af
udmeldte. Det er godt, og jeg har en fornemmelse af at tendensen vil fortsætte. Den
optimisme bygger jeg blandt andet på at vores website har haft særdeles mange
besøgende, og at den også bliver brugt af teknologihistorikere i udlandet.
Der er siden sidst blevet afholdt to bestyrelsesmøder. På det første møde
konstituerede bestyrelsen sig med Frank Allan Rasmussen som formand, Hanne
Lindegaard som kasserer og Søren B. Andersen som sekretær. De øvrige medlemmer
af selskabets bestyrelse er Henrik Knudsen, Michael Wagner og Kenn Tarbensen.
Selskabets økonomi er stabil. Ja, for første gang i mange år er der et lille overskud.
Men vi har ikke plads til at afholde store udgifter. Der er et råderum til at drive
selskabet videre på det nuværende niveau. Derfor vil jeg anbefale, at vi fastholdet det
nuværende kontingent på 125 kr. Det er min vurdering at en forhøjelse på sigt vil
gøre indhug i selskabets medlemsskare.
Tak til bestyrelsen – tak til vores aktive medlemmer og tak til gårsdagens
oplægsholdere og vores ordstyrer. Det har været et vellykket årsmøde i
Frederiksværk, hvor selv vejrguderne var med det gode selskab.
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