Årsberetning 2007
Det har været et godt år for selskabet. Bestyrelsen har ydet en fornem indsats. Først
og fremmest gennem det fortsatte arbejde med at udvide selskabets hjemmeside,
men også med de løbende forretninger samt forberedelserne til årsmødet og den
dertil knyttede generalforsamling. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke vores
trofaste medlemmer for fortsat at bakke op om Selskabet.
Selskabet har nu fået godkendt sine nye vedtægter. Vi har nu sikker grund under
fødderne når det gælder selskabets legalitet. Selskabet er også blevet registreret i
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og har fået tildelt et CVR/SE nummer, ligesom vi har
fået oprettet en Nemkonto. Disse informationer vil blive lagt ud på vores hjemmeside
snarest muligt, og vil forhåbentlig gøre det nemmere for bestyrelsen, at agere både i
forhold til vores medlemmer og i forhold til andre selskaber, institutioner og
virksomheder.
Årets vigtigste aktivitet har været udbygningen af selskabets hjemmeside. Her har
især vores bestyrelsesmedlem, Kenn Tarbensen ydet en stor indsats. Vi har fået
professionel hjælp til selve arkitekturen, men ind- og vedligehold har Kenn stået for.
Hermed er et længe udtrykt ønske fra medlemmernes side blevet opfyldt, og vi har nu
et professionelt kommunikationsmiddel, som vi kan bruge både udadtil og indadtil i
selskabets fortsatte arbejde for at fremme teknologihistorisk forskning, undervisning
og formidling i Danmark.
Arbejdet med hjemmesiden er nu langt i faste rammer, og der er selskabets mål, i
løbet af den kommende periode, at kunne tilbyde vores medlemmer og andre
interesserede et moderne produkt, der løbende vil blive opdateret med informationer
om stort og småt.
Jeg vil gerne opfordre selskabets medlemmer til at benytte www.teknologihistorie.dk
og hjemmesides mange tilbud. Både når det gælder generelle informationer,
bestyrelsens virke samt nationale møder og konferencer.
I de sidste år har antallet af medlemmer været vigende, Men med introduktionen af
den nye hjemmeside har vi i bestyrelsen kunne mærke en stigende interesse for
Dansk Teknologihistorisk Selskab. Siden vores hjemmeside blev uploaded har vi fået
flere nye medlemmer. Det er godt, og jeg har en fornemmelse af at tendensen vil
fortsætte. Det underbygger jeg blandt andet med at vores side i dens forholdsvis
korte levetid har haft mange besøgende. I perioden 25. august til den 25. september
var der fx 247 besøg, hvoraf de 138 var unikke.
I tilknytning til Selskabets årsmøde i Ålborg, hvor Ålborg Universitet og Stadsarkivet
var værter blev generalforsamlingen afviklet. Mødet blev arrangeret af bestyrelsen

med Søren B. Andersen og Michael Wagner som de drivende kræfter. Det var et både
spændende og fagligt solidt arrangement med besøg på Museet Godthaab
Hammerværk, og på det nu nedlagte industriområde ”Eternitten”, hvor
museumsinspektør, Morten Pedersen viste rundt. Jeg vil gerne benytte lejligheden til
at takke årsmødeudvalget for et godt stykke arbejde.
Der er siden sidst blevet afholdt to bestyrelsesmøder. Et i København og et i Odense.
På det første møde konstituerede bestyrelsen sig med Frank Allan Rasmussen som
formand, Hanne Lindegaard som kasserer og Kristian Hvidtfeldt Nielsen som sekretær.
De øvrige medlemmer af selskabets bestyrelse er Søren B. Andersen, Michael Wagner
og Kenn Tarbensen.
Der er for første gang i mange år kommet nye medlemmer i vores selskab. De kan
ikke tælles i hundreder, men det er dog et positivt tegn i en tid, hvor ”Forenings
Danmark” flere gange er blevet erklæret for død. Selskabets økonomi er stabil. Vi har
ikke plads til at afholde store udgifter, men der er råderum til at drive selskabet
videre på det nuværende niveau. Derfor vil jeg anbefale, at vi fastholdet det
nuværende kontingent på 125 kr. Det er min vurdering at en forhøjelse på sigt vil
gøre indhug i selskabets medlemsskare.
Jeg vil gerne – afslutningsvis – benytte lejligheden til at takke især Kenn Tarbensen
for hans store indsats med at arrangere dette årsmøde. Oprindelig var det planen at
det skulle have været afholdt i Frederiksværk, men det kunne desværre ikke lade sig
gøre af logistiske årsager. Derfor sprang Kenn til med et tilbud selskabet ikke kunne
sige nej til. Det er jeg glad for. For selv om der til selskabets årsmøde i år kun er afsat
én dag, så har det været en yderst vellykket dag.
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke Erhvervsarkivet for husly. Det er
altid en nydelse at opholde sig i den smukke bygning i betrykkende nærhed af de
mange industri- og virksomhedshistoriske arkivalier. Tak skal der også lyde til Center
for Erhvervshistorie og Aarhus Universitet, specielt centerleder, Jørgen Fink for et godt
samarbejde og endelig til de fire oplægsholdere for inspirerende og fagligt solide
oplæg.
Jeg vil gerne afslutte med at sige, at Selskabets medlemmer og bestyrelse skal være
hjerteligt velkomne i Frederiksværk i 2009. Vi har allerede et programoplæg liggende
med forslag til spændende oplæg fra ud- og indland.
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Formand

