
 
 
 
Årsberetning 2006 
 
Jeg vil gerne indlede min årsberetning med at rette en varm tak til bestyrelsen og til 
selskabets revisorer. De har igen i år ydet en prisværdig indsats. Bestyrelsesarbejdet er 
som bekendt frivilligt og ulønnet. Vi har som selskab desværre ikke økonomi til at honorere 
de enkelte for deres indsats. 
 
Jeg vil også gerne takke medlemmerne for fortsat, gennem kontingentet, at bakke op om 
selskabet og dets aktiviteter. Det er vigtigt at I fortsætter med det. Det er også utroligt 
vigtigt at I spreder det ”gode budskab” om Dansk Teknologihistorisk Selskab og dets 
fortræffeligheder. Flere medlemmer er ensbetydende med en bedre økonomi, og dermed 
mulighed for, at vi, som bestyrelse, kan tilbyde endnu flere aktiviteter og et endnu bedre 
produkt. 
 
Det er også vigtigt for mig at sige, at vi bliver nødt til at tænke i fornyelse – eller rettere 
sagt foryngelse. Uden i øvrigt at have belæg for det, er det mit klare indtryk, at 
medlemmernes gennemsnitsalder er stigende, og bevæger sig mod et kritisk punkt. 
 
Det er et problem som de fleste bestyrelser i ”Forenings-Danmark” kæmper med og som 
kun kan løses ved at skabe større opmærksomhed, fx ved at iværksætte en 
hvervekampagne overfor studerende og andre unge med interesse for videnskab og 
teknologi. 
 
På selskabets generalforsamling sidste år blev der præsenteret et udkast til nye vedtægter 
for Dansk Teknologihistorisk Selskab. Der blev fra medlemmernes side udtrykt generel 
tilfredshed med de af bestyrelsen foreslåede ændringer. Udgangspunktet har været den af 
Selskabsstyrelsen anbefalede standardvedtægt, hvori vi har inkorporeret de forslag, der 
fremkom i debatten om vedtægtsfornyelsen på generalforsamlingen helt tilbage i Odense i 
2005.  
 
Med det nye vedtægtsgrundlag er vi på sikker grund – rent juridisk. Nu gælder det om at 
komme videre med arbejdet for vores medlemmer og Selskabets formål: ”at fremme 
teknologihistorisk forskning, undervisning og formidling i Danmark”. 
 
Med de nye vedtægter forpligter vi os til, at: arbejde for udveksling af viden mellem 
enkeltpersoner og institutioner indenfor vores emnekreds. Jeg spørger ofte mig selv om vi 
overhovedet kan honorere disse ambitiøse krav, og svaret er ikke altid klart. Men jeg 
mener på den anden side også, at vi som et landsdækkende selskab skal være ambitiøse 
og derfor har bestyrelsen i det sidste år forsøgt at gå et par skridt videre. 
 
Første og fremmest har vi arbejdet med selskabets hjemmeside. Den er nu lagt ud på 
nettet i sin første version. Det skal også ses som bestyrelsens svar på den kritik, der har 



været fremført tidligere vedrørende manglende kommunikation mellem bestyrelsen og 
selskabets medlemmer. Arbejdet med hjemmesiden er nu langt i mere faste rammer og 
der er selskabets mål i løbet af den kommende periode, at kunne tilbyde et moderne 
produkt, der løbende vil blive opdateret med informationer og nyheder til vores 
medlemmer. 
 
På sigt er det også hensigten at bruge dette virtuelle redskab til at styrke formidlingen 
overfor især skolernes undervisning i natur og teknik samt HTX. 
 
I tilknytning til Selskabets årsmøde i København hvor BWMAN/DiselHouse var værter, 
blev generalforsamlingen afviklet. Det er mit indtryk, at årsmødet forløb tilfredsstillende. 
Forholdene hos MANB&W i deres hovedsæde var gode, og den efterfølgende 
frokostbuffet velsmagende. Det er ligeledes bestyrelsens opfattelse, at det faglige program 
blev modtaget godt og udgjorde et fint mix mellem teori og præsentation af mere 
praksisorienterede projekter. 
 
Eftermiddagen blev brugt på et besøg på formidlingsstedet DieselHouse, hvor 
museumsinspektør, Niels Jul Nielsen fortalte om udstillingernes opbygning. Efter 
generalforsamlingen bød Selskabet på middag på en af Vesterbros spændende 
restauranter. 
 
Der er siden sidst blevet afholdt tre bestyrelsesmøder. På det første, som afholdtes på 
Erhvervsarkivet i Århus, konstituerede bestyrelsen sig med Frank Allan Rasmussen som 
formand, Hanne Lindegaard som kasserer, Kristian Hvidtfeldt Nielsen som sekretær. De 
øvrige medlemmer er: Søren B. Andersen, Michael Wagner og Kenn Tarbensen. 
Formuleringen af de nye vedtægter blev drøftet og formanden fik mandat til at 
sammenskrive teksten til fremlæggelse på det efterfølgende møde. 
 
Det næste møde blev afholdt i København med Frank Allan Rasmussen som vært. På 
dette møde var hovedtemaerne udarbejdelse af en ny hvervefolder, hjemmesiden, 
vedtægterne og en diskussion af indholdet i det kommende årsmøde. 
 
Endelig har der været afholdt et bestyrelsesmøde i Odense med Søren B. Andersen som 
vært. Her blev det endelige program for årsmødet vedtaget, og det blev besluttet at flytte 
arbejdet med hjemmesiden fra Frederiksværk til Århus. I forbindelse med mødet havde 
Søren arrangeret en rundvisning på Mediemuseet ved museumsinspektør, Flemming 
Steen Nielsen. 
 
Selskabet har et svagt vigende medlemstal. Vi er nu ved at nærme os et kritisk punkt. I 
henhold til den sidste opgørelse har vi nu 65 medlemmer. Den gode nyhed er imidlertid at 
Selskabets økonomi er stabil. Vi har ikke plads til at afholde de store udgifter, men der er 
plads til at køre selskabet videre på det nuværende niveau. Den største post har været 
udgiften til at få oprettet vores hjemmeside, løn, køb af domæne og program til 
vedligeholdelse. 
 
Derfor vil vi fra bestyrelsens side anbefale, at vi fastholdet det nuværende kontingent. Det 
er vores vurdering at en forhøjelse måske nok her og nu vil forøge kassebeholdningen, 
men at det på sigt vil formindske medlemsskaren. 



 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Aalborg universitet og Stadsarkiv for 
værtskabet og Michael Wagner samt Søren B. Andersen for et veludført arrangement. Tak 
skal der også lyde til oplægsholderne, de aktive medlemmer, Museet Godthaab 
Hammerværk, Aalborg Historiske Museum og vores kyndige guider, Hans Sørensen og 
museumsinspektør Morten Pedersen. 
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