Årsberetning 2010
Dette er en formandsberetning, der tager sit udgangspunkt i selskabets
dagligdag og liv, og som afsluttes med meddelelsen om at en af de store
personligheder i vores miljø er død.
Selskabets bestyrelse har i det forløbne år holdt ét møde. Det afvikledes i
København den 14. januar 2010 i ODMs lokale på Vartov. Det var en fyldig
dagsorden, hvis hovedpunkter var det fortløbende arbejde for en
sammenlægning af de tre "søsterselskaber" samt forberedelserne til selskabets
årsmøde. Det blev desuden på mødet besluttet at nedlægge de såkaldte
"temaredaktørposter", idet der ikke havde vist sig en tilstrækkelig interesse for
at bidrage til vores webredaktør indenfor de aftalte emner.
Det har været et stille år for selskabets bestyrelse. Der har, af hensyn til
selskabets økonomi, som allerede antydet kun været afholdt et møde i
bestyrelsen, medens de løbende forretninger er blevet afhandlet via mails og
telefon, herunder optagelse af nye medlemmer.
I øvrigt er kommunikationen med vores medlemmer foregået gennem
selskabets altid opdaterede og velfungerende website. Her er det, for alle der
er interesseret i teknologihistorie, muligt at følge med i selskabets aktiviteter,
bestyrelsens arbejde, de nyeste publikationer samt forskellige konferencer,
seminarer og møder.
Siden vores site gik i luften i sommeren 2008 har der været over 10.000 besøg
på vores hjemmeside med knap 30.000 sidehenvisninger og en gennemsnitlig
brugertid på 3 minutter – ikke ringe for et forholdsvist lille site med en relativ
kort levetid og begrænsede midler til markedsføring. En medvirkende årsag til
interessen, er udsendelsen af nyhedsbreve, selv om vi godt kunne bruge flere
abonnenter end de nuværende 30.
Jeg vil i denne sammenhæng gerne benytte lejligheden til at takke vores
webredaktør Kenn Tarbensen, hvis utrættelige arbejde for at levere et både
opdateret og professionelt produkt til vores medlemmer, er den direkte årsag
til sitets succes. Jeg tør godt sige at det er Danmarks bedste inden for sin
genre.

Det er imidlertid ikke tilfredsstillende at foreningen er delt i tre næsten lige
store dele. En del bestående af bestyrelsen og dens arbejde for medlemmerne
og den anden del bestående af medlemmerne og deres arbejde for selskabet
og en tredje, der er usynlige og som vi kun kender gennem deres årlige
kontingentindbetalingerne.
Det er desværre symptomatisk for næsten alle de selskaber jeg er medlem af
eller sidder i bestyrelsen for. Men sandheden er desværre den, at der ikke er
nogen forening eller selskab, der i længden kan fungere tilfredsstillende og
dynamisk, hvis medlemmerne ikke er aktive.
Der er således et stort behov for at udbygge dialogen med vores medlemmer.
Denne dialog burde blandt andet foregå på vores generalforsamlingen, men for
fjerde år i træk er der ikke nogen af vores medlemmer, der har budt ind med
forslag til, hvordan bestyrelsen kan gøre deres arbejde endnu bedre.
Det er også bekymrende at medlemstallet er vigende. I 2010 toppede
medlemstallet med over 67 medlemmer, men den økonomiske afmatning, og
de deraf følgende manglende kontingentbetalinger har nu medført at der i
skrivende stund kun er godt 38 betalende medlemmer. Jeg skal derfor kraftigt
opfordre til at medlemmerne kikker efter i girokortbunkerne og få fisket
selskabets betalingskort ud og får ordnet kontingentbetalingen. Bestyrelsen
med suppleanter mv. udgør de 10 af medlemsgruppen, hvilket gør at der kun
er ca. 28 reelle medlemmer af selskabet – det kan ikke fortsætte!
Det understreger nødvendigheden af at søge partnerskaber og at få
forhandlingerne med vores "søsterselskaber" bragt på en formel som alle
bestyrelser og medlemmer kan leve med. Først har vi forsøgt at føre
bestyrelserne sammen, men det har vist sig ikke at være en farbar vej. Derfor
har jeg nu taget initiativ til at vende processen om. Fra "top down" til "bottom
up".
Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvori der findes repræsentanter for alle de
implicerede selskaber. De har nu afholdt et møde med henblik på at holde et
fælles fagligt engagement i foråret 2012. Arbejdet i gruppen foregår i en god
ånd og der er allerede taget beslutning om at det kommende
fællesarrangement skal afholdes i Odense. Vi er nu ved at sammensætte et
spændende program med foredragsholdere fra både ud og indland. Det er
gennem programmets alsidighed sikret at der er noget for alle tre
medlemsgrupper: Teknologihistorie, museologi, bygningskultur, industrihistorie
og arbejderboliger mm.
Arbejdsgruppen mødes næste gang i oktober og jeg er sikker på, at vi nok skal
få skruet et både professionelt og fagligt givende møde sammen.

Jeg har sagt det før og gentager gerne mig selv. Foreningsarbejde i Danmark
er for langt størsteparten lagt i hænderne på frivillige. Engagerede mennesker,
der i forvejen har et fuldtidsjob og en familie at tage sig af. Det samme gælder
bestyrelsen for Dansk Teknologihistorisk Selskab. Der er derfor al mulig grund
til at takke de enkelte medlemmer for deres indsats.
Formanden har været engageret i arbejdet med at få den store internationale
SHOT (The society for the History of Technology) konference, der næste gang
skal afholdes i København, stablet på benene. Det samme gælder vores
bestyrelsesmedlem Louise Skyggebjerg.
Jeg har desuden deltaget i ICOHTEHs konference i på Glasgow Universitet i
august et arrangement, hvis faglige indhold desværre kun var mådeligt og jeg
har min tvivl om at dette selskab kan overleve på sigt.
Dansk Teknologihistorisk Selskab har i længere tid drøftet, om det ikke ville
være hensigtsmæssigt at samle selskabets arkiv ét sted. Efter en del
sonderinger er det nu vedtaget at indgå en bevaringsaftale med Statens
Arkiver om, at de i fremtiden skal opbevare selskabets arkiv. Det gælder:
•
•
•
•
•
•
•

Generalforsamlinger, indkaldelser, referater og formandsberetninger
Bestyrelsesmøder
Budgetter og årsregnskaber
Medlemslister
Nyhedsbreve
Webbaserede teknologihistorier
Diverse sager

Jeg skal derfor opfordre medlemmerne samt bestyrelsen til, efter aftale med
Kenn Tarbensen, at aflevere relevant materiale. Det skal understreges, at der
kun kan afleveres materiale i digital form.
Afslutningsvis skal jeg desværre meddele at den fremtrædende svenske
forsker og formidler Marie Nisser, professor i industriminder er død efter
længere tids sygdom. Hun har været en af de drivende kræfter i Skandinavien
og været en stor inspirator for både det universitære og det museale miljø i
Danmark – æret være hendes minde!
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