
 

 

Årsberetning 2009 

Det forgangne arbejdsår har, set fra formandsstolen, været godt. Selskabets bestyrelse har 
afholdt ét møde på Erhvervsarkivet i Århus, hvor selskabets bestyrelse konstituerede sig, og 
hvor de overordnede linjer for arbejdet i bestyrelsen blev fastlagt. I henhold til selskabets 
bestyrelse skal der holdes mindst to møder om året og det vil blive opfyldt, men af hensyn til 
selskabets økonomi er det valgt kun at holde ét møde i bestyrelsen inden årsmødet. 

Det har også været et godt år, fordi det er lykkedes at knække den nedadgående 
medlemskurve. Det på trods af at foreningslivet i Danmark generelt oplever et faldende 
medlemstal. Dansk Teknologihistorisk Selskab oplevede i den forgangne periode en 
medlemstilgang. 

Det har også været et godt år fordi Selskabets website er blevet endnu bedre. Fyldt med info 
og spændende historier samt interessante artikler og links til andre sider. Der kan ikke herske 
tvivl om at vores webmaster, Kenn Tarbensen, yder en uvurderlig indsats, og at den spiller en 
væsentlig rolle for den medlemstilgang, vi har haft i selskabet. 

Mindre godt er det imidlertid at vores medlemmer ikke er mere aktive. I de sidste mange år 
har der ikke været begæret punkter til optagelse på dagsordenen i forbindelse med vores 
generalforsamlinger. Der er heller ikke mange af vores medlemmer, der bidrager til 
hjemmesiden, ligesom generalforsamlingen generelt har været dårligt besøgt. Den positive 
vurdering af denne situation kunne imidlertid også være, at der blandt vore medlemmer er en 
udbredt tilfredshed med bestyrelsens arbejde, men alligevel. Et selskab bliver ikke meget 
bedre end dets aktive medlemmer. 

En anden dårlig nyhed er, at vores bestyrelsesmedlem og kasserer gennem en lang årrække, 
Hanne Lindegaard har meddelt at hun ikke længere ønsker at fortsætte sit arbejde i 
bestyrelsen. Årsagen er, at Hanne på sit arbejde på DTU har fået en række meget krævende 
opgaver. Derfor må vi respektere hendes beslutning. En god nyhed er, at bestyrelsesmedlem, 
Henrik Knudsen har tilbudt at overtage jobbet med selskabets regnskaber og medlemmer. 
Hermed er dette vigtige tillidshverv igen langt i gode hænder. Jeg vil gerne benytte lejligheden 
til at takke Hanne Lindegaard for hendes store indsats, og for hendes mangeårige arbejde for 
selskabet og dets medlemmer. Jeg ønsker hende god vind med de mange projekter. 

Der har i den forløbne periode i bestyrelsen været arbejde med to store opgaver: 

1. Selskabets årsmøde 

2. Fusionen mellem søsterselskaberne 

Arbejdet med at få det spændende og fagligt udfordrende årsmøde program på plads har 
været lagt i hænderne på Kenn Tarbensen og Henrik Knudsen. Den store og tidskrævende 



opgave er løst forbilledligt, og jeg tør godt sige til formandens og medlemmernes store 
tilfredshed. En stor tak til de to engagerede bestyrelsesmedlemmer. 

På den sidste generalforsamling fik formanden et mandat af selskabets medlemmer til, i 
samarbejde med bestyrelsen, at forberede fusionen mellem søsterselskaberne. Der har på den 
baggrund været en del mødeaktivitet og personlige samtaler med de respektive formænd. Der 
en nu accept for en fusion efter de retningslinjer, der blev udstukket på den sidste 
generalforsamling, men desværre kun hos Selskabets for bevaring af Industrimiljøer i 
Danmark. Industripuljen har endnu ikke formalia på plads og det samme gælder HITEK. Fra 
disse to selskaber afventer vi endnu tilbagemeldinger. 

En anden opgave har været at medvirke til at skaffe SHOT-konferencen til Danmark i 2012. 
Det tidligere bestyrelsesmedlem Lars Heide har været den drivende kraft i det store 
lobbyarbejde, der er nødvendigt for at opnå værtskabet for den internationale konference. Det 
ligger nu fast at konferencen skal holde i København, og at det bliver CBS, der skal være den 
officielle vært. Jeg er som formand for Dansk Teknologihistorisk Selskab og Selskabet til 
bevaring af industrimiljøer i Danmark blevet inviteret til at sidde med i den gruppe, der snarest 
skal træde sammen for at forberede den store opgave. Det bliver således CBS, Aarhus 
Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, DTU og selskaberne, der skal 
medvirke til, at det for alle deltagerne bliver en konference med et højt fagligt niveau og en 
uforglemmelig oplevelse. 

Jeg har som formand for selskabet repræsenteret det på TICCHI, ICOTEC og Work LAB 
konferencen i Tampere (Finland) i august. Rejsen mv. er finansieret af Kulturarvsstyrelsen og 
Selskabet til bevaring af Industrimiljøer. 

Alt i alt har det været et godt år. Jeg kan dog ikke lade være med at udtrykke bekymring for 
udviklingen af det teknologihistoriske miljø i Danmark. Jeg tænker især på fagets status på 
DTU, hvor Jan Tapdrup har forladt sin post, og hvor det mig bekendt ikke er lykkedes at 
etablere det faglige miljø, som så mange af os så frem til. Det er ærgerligt og et spild af 
mange års arbejde for at finde en fast forankring for det teknologihistoriske miljø på 
universitetsniveau. 

Frank Allan Rasmussen 


