Årsberetning 2011
Aflagt på generalforsamlingen 15. september 2012

Denne formandsberetning indledes med en omtale af det formandsskifte, som har fundet sted i
dette forår, efter at daværende formand Frank Allan Rasmussen den 11. marts havde meddelt den
øvrige bestyrelse, at han med øjeblikkeligt varsel trak sig som formand og medlem af bestyrelsen i
selskabet. Jeg vil straks benytte lejligheden til at takke Frank Allan for det store arbejde han har
udrettet i sin tid som formand for selskabet.

Bestyrelsen har afholdt to møder i den indeværende periode. Et kortvarigt konstituerende møde i
Odense efter generalforsamlingen 17. september 2001. På et hasteindkaldt bestyrelsesmøde
afholdt på Erhvervsarkivet i Aarhus fredag den 16. marts 2012 måtte den længst siddende
suppleant Kristoffer Jensen pga. formandens tilbagetræden indtræde i bestyrelsen. Tilstede på
mødet var Henrik Knudsen, Michael Wagner, Kenn Tarbensen og Kristoffer Jensen. Der var afbud
fra Søren B. Andersen og Louise Skyggebjerg. Bestyrelsen konstaterede her, at den var
beslutningsdygtig og undertegnede Michael Wagner blev der efter valgt til ny formand for
bestyrelsen med den udtrykkelige erklæring, at det ikke var et hensygnende selskab han agtede
skulle stå i spidsen for afviklingen af.

Der udspandt sig på dette bestyrelsesmøde en længere diskussion om selskabets fremtidige
strategi. Flere bestyrelsesmedlemmer havde før mødet udtrykt ønske om, at der blev gennemført
en strategisk diskussion. Teknologihistorien har i Danmark sit tyngdepunkt på museerne, hvor
feltet er veletableret. Derfor var der et ønske om at styrke forbindelsen til forskningen og
undervisningen i teknologihistorie. Det blev anset for nødvendigt også at styrke DTU’s tilknytning
til selskabet. Selskabet er endvidere det naturlige organ til at støtte HTX-lærernes

videreuddannelse. Bestyrelsen fandt det derfor ønskeligt, at netværket til HTX lærerne blev
fastholdt og styrket.

I den forbindelse har Søren B. Andersen, som har været den direkte kontakt til HTX underviserne,
stillet sin bestyrelsespost til rådighed, da han i mellemtiden har forladt Odense Tekniske Skole og
fået ansættelse på et andet gymnasium. Jeg skal derfor takke Søren for hans store og entusiastiske
arbejde i bestyrelsen blandt andet som sekretær og som arrangør af årsmødet i Odense sidste år.
Jeg håber på hans fortsat aktive opbakning til selskabet sociale og faglige aktiviteter.

Årsmødet i blev i 2011 afholdt på Brandts Klædefabrik i Odense fredag og lørdag den 16. og 17.
september. Det faglige program med titlen ’Teknologier der forandrede verden? - hjulplov,
margretheskål og terrorisme’, signalerede et varieret program med gode faglige indlæg. Desværre
var årsmødet ikke så velbesøgt, som det kunne have været ønsket, og arrangementet endte med
at påføre selskabet et økonomisk underskud.

Af andre faglige aktiviteter skal nævnes, at Dansk Teknologihistorisk Selskab 27. - 28. april sammen
med Selskabet til Bevaring af Industrimiljøer og Håndværks- og Industripuljen stod som arrangør af
en stor konference i anledning af lukning af Lindøværftets nybygningsaktiviteter. Den fandt sted i
Odense i praktisk samarbejde med Center for Industri- og Erhvervshistorie. Ca. 40 personer deltog
i det ambitiøse program, som både rummede et heldagsseminar og en ekskursion til værftet og
arbejderbyen.

Fremadrettet arbejder bestyrelsen i øjeblikket på at arrangere det næste seminar i 2013 i Esbjerg
med fagligt fokus på den maritime teknologihistorie. Bestyrelsen finder det nærliggende at
invitere vore traditionelle samarbejdspartnere til at medvirke om en ambitiøs fælleskonference.
Det vil også være oplagt at afsøge mulighederne for et samarbejde med Fiskeripuljen. Hermed ikke
sagt at mødet kun skal omhandle havmiljø og fiskeriteknologi.

Endelig skal det kommende SHOT årsmøde, som afholdes i København i forlængelse af et todages
møde om Tensions of Europe fremtid nævnes. Bestyrelsen er enige om at slå på tromme for

medlemmernes deltagelse i SHOT-konferencen i Kbh. og man kan læse mere om dette på
selskabet hjemmeside. Selskabet vil også prøve at få lavet lidt ”reklame” under konferencen.

I det løbende bestyrelsesarbejde er der grund til at rose vores kasserer Henrik for den store
indsats han har gjort for at få styr på medlemskartoteket og det store arbejde med at organisere
betalingerne til dette årsmøde. Det har ikke været nogen helt nem opgave, men han har løst den
med stor konduite. Vores fabelagtige hjemmeside skal også have nogle rosende ord her til
afslutning. Det er et omfattende og fremragende arbejde vores webmaster Kenn har kastet sig ud i
med liv og sjæl. Efter lidt oprydning er sitet igen blevet overskueligt, det opdateres hurtigt med
aktuelle informationer og er i det hele taget det bedste vindue til offentligheden, vi overhovedet
kan ønske os at have. Så en meget stor tak til Kenn for hans indsats for at forlene selskabet med et
public image. Også en stor tak til den øvrige bestyrelse, som har bakket engageret op om
selskabets aktiviteter i min korte formandsperiode, det tegner godt for fremtiden.

Endelig skal der lyde en meget stor tak til vores medlemmer, som er mødt så talrigt op til det
netop afholdte årsmøde. Faktisk har to tredje dele af alle vores medlemmer givet møde på denne
dag. Det er stort og vidner ikke om et fagligt selskab i stærk tilbagegang. Heller ikke på
medlemssiden er der længere tilbagegang at spore. Vi har allerede flere betalende medlemmer i
dag end vi havde hele sidste år. En række nye og yngre kræfter er kommet til i løbet af året og de
være hermed budt hjertelig velkommen. Vi håber meget de vil bidrage med nye ideer, i selskabet
er vi jo lydhøre overfor nye aktiviteter, så kom endelig med forslag. Et selskab som vores er ikke
bedre end til det medlemmerne ønsker og vil med det. Afgangen af ældre medlemmer synes
samtidig at være stoppet og det er også meget positivt. Så vi står i dag med et selskab, der er ved
at konsolidere sig efter længere tids tilbagegang, og forhåbentlig er udviklingen ved at vende sig til
fornyet fremgang. I så fald vil min indledende formandserklæring ikke være blevet gjort til
skamme. Tak!

Michael F. Wagner
Formand

