
 
 
 
Årsberetning 2005  

Jeg vil gerne indlede min beretning med at rette en tak til bestyrelsens medlemmer og til vore revisorer. Der 
har ydet en fin indsats, og været med til at kaste glans over Dansk teknologihistorisk Selskab, i øvrigt uden 
at modtage noget honorar. Der er med andre ord tale om frivilligt arbejde, der ofte foregår ved siden af både 
et fuldtidsjob og yngelpleje. Det er der en stærk tradition for i Danmark og den skal vi holde fat i. Til gengæld 
er der ikke nogen særlig stærk tradition for at rose bestyrelserne. De må som regel lide den tort, ud over en 
række afsavn, at skulle høre på beklagelser og kritik. 

Det er ikke fordi jeg med dette retoriske kunstgreb vil forsøge at dæmme op for kritiske indlæg – tværtimod! 
Konstruktiv kritik er en af de bærende pille i det danske akademiske system og i det demokrati vi alle er 
enige om at værne om. 

Det sidste årsmøde blev afholdt på teknisk skole i Odense. Det var pænt besøgt. Men de to spændende 
temaer kunne godt have fortjent et større publikum: Tema nummer 1 cirklede rundt om emnet ”Fart og 
acceleration”, mens anden halvdel som sit tema havde: ”Toiletter og techne”. Der var i forbindelse med 
oplæggene en livlig diskussion og spørgelysten var stor. Efter mødet inviterede Selskabet på middag på en 
af Odenses mange spændende restauranter. 

I tilknytning til årsmødet blev selskabets generalforsamling traditionen tro afholdt. Der blev fra medlemmerne 
rejst en del kritik af kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne (eller rettere samt manglen på 
samme), ligesom der blev rejst en del spørgsmål om, hvorvidt selskabets vedtægter kunne leve op til 
standardvedtægten. Endelig blev der udtalt et ønske om, at forstærke den didaktiske indsats og udvide 
samarbejdet med især htx-lærerne. 

Til den nye bestyrelsen genvalgtes Frank Allan Rasmussen, Michael Wagner og Søren B. Andersen modtog 
nyvalg. 

På det første bestyrelsesmøde, efter den generalforsamling i Odense den 19. august 2005 var det stadig 
vores håb fortsat at kunne trække på Hans Buhl som formand for selskabet. Han meddelte imidlertid, at han 
ikke ønskede at fortsætte og helst så et formandsskifte. Derefter konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig 
med Frank Allan Rasmussen som formand, Hanne Lindegaard som kasserer, Kristian Hvidtfeldt Nielsen som 
sekretær og endelig med Søren B. Andersen som redaktør af selskabets nyhedsbrev. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke selskabets afgående formand, Hans Buhl, for han indsats. I de 
efterhånden mange år Hans har bestredet denne post er det gjort med myndighed, ansvarsfuldhed og 
professionalisme. Kære Hans tak for din indsats for det danske teknologihistoriske miljø. Og jeg håber at vi 
fortsat kan trække på din store viden og erfaring. 

Der har i årets løb været afholdt to bestyrelsesmøde. Et i Aarhus og et i København i henholdsvis december 
og april. De fire hovedtemaer har været en fornyelse af selskabets vedtægter, diskussion af et tættere 
samarbejde med htx-lærerne, en diskussion af nyhedsbrev versus hjemmeside og endelig planlægningen af 
Dansk Teknologihistorisk Selskabs årsmøde 2006. 

Arbejdet er mundet ud i det netop afholdte årsmøde samt et forslag til et nyt sæt vedtægter, der efter vores 
bedste overbevisning er i overensstemmelse med standardvedtægten, som den foreligger på 
Selskabsstyrelsens hjemmeside.  



Det har imidlertid vist sig mere end vanskeligt at få iværksat overgangen fra det traditionelle nyhedsbrev til et 
elektronisk, ligesom produktionen af et nyt website for Selskabet endnu ikke har kunnet lade sig gøre. Jeg 
skal ikke her komme med en række gode eller dårlige undskyldninger. Hovedårsagen til at arbejdet ikke r 
kommet videre er at alle bestyrelsens medlemmer har haft mere end almindelig travlt og derfor ikke har 
kunnet afse den fornødne tid. 

Foreningen har stadig et svagt vigende medlemstal. Dansk Teknologihistorisk Selskabs medlemstal er nu på 
XX personer og institutioner. Den gode nyhed er til gengæld at Selskabets økonomi er god. Der er ikke plads 
til de store armsving, men nok til at den nye bestyrelse vil kunne afse midler til en forbedring af 
kommunikationen til medlemmerne. 

Med hensyn til kontingentfastsættelsen vil det derfor fra den nuværende bestyrelses side blive anbefalet at 
den fastholdes på det nuværende niveau. 

Jeg vil godt slutte af med at takke MAN B&W DIESEL for deres gæstfrihed. Det har ikke været nemt at få alt 
på plads og i orden, og netop derfor er der grund til tak. 

 


