Årsberetning for Dansk Teknologihistorisk Selskab 2014
Aflagt ved generalforsamlingen 30. maj 2015 i Helsingør

Årsmødet blev i 2014 afholdt den 20. september som et en dags
arrangement på Gasmuseet i Hobro. Temaet var ’Kold krig, varm luft og rød
jord’ og rummede et par inspirerende og fagligt interessante foredrag om
det internationale gassamarbejde i efterkrigstiden og om et gigantisk
militært rumforskningsprojekt på Grønland. Et foredrag om NEPS pipelinen
fra Frederikshavn til Sydslesvig, som skulle forsyne NATOs fly med
brændstof måtte desværre aflyses i sidste øjeblik. Efter en rundvisning på
museet og frokost gik turen i bil til det gamle okkerleje i Løvskal, hvor
Danmarks største okkerværk var i virksomhed fra 1. verdenskrig og indtil
1961. Det var i ordets sande betydning en industriarkæologisk tour de force,
hvor kampen mod naturen i form af store sværme af myg antog en helt
konkret betydning. Derefter gik turen til Niels Ebbesens spisehus i Randers.
Alt i alt et varieret og spændende program. På mødet deltog 17 medlemmer.
Bestyrelsen har i indeværende periode afholdt to møder. Et kortvarigt
konstituerende møde i Randers efter generalforsamlingen 20. september
2014. Bestyrelsen kom derefter til at have følgende sammensætning:
Formand Michael F. Wagner, næstformand og kasserer Henrik Knudsen,
øvrige bestyrelsesmedlemmer Jan Pedersen, Louise Skyggebjerg, Laila
Zwisler og Kristine Lynning. Som suppleanter blev valgt Kristoffer Jensen og
Kenn Tarbensen som også er vores webmaster.

Det ordinære bestyrelsesmøde blev afholdt på Erhvervsarkivet i Århus den
11. marts. Her diskuterede vi bl.a. hvilke konkrete tiltag, der kunne øge
aktivitetsniveauet og deltagelsen blandt vore medlemmer. Som et resultat
af disse overvejelser blev det vedtaget at lægge dette årsmøde før
sommerferien og afholde det faglige møde som et todages arrangement i
samarbejde med Industripuljen. Ligeledes blev der arrangeret fælleskørsel til
det årlige motortræf på Dansk Motor- og Maskinsamling ved Grenaa, som
fandt sted lørdag 25. april, men på grund af dårligt blev dette arrangement
aflyst i sidste øjeblik. Bestyrelsen vil dog fremover bestræbe sig på at
arrangere flere af denne slags aktiviteter.
I det løbende bestyrelsesarbejde er der grund til at rose vores kasserer
Henrik for den store indsats han gør for at holde styr på selskabet økonomi.
Det er ikke nogen helt nem opgave, men han løser den med stor konduite.
Vores fabelagtige fine 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. Sitet er blevet meget 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 formandsperiode.
Endelig skal der lyde en meget stor tak til vores medlemmer, som i det
daglige arbejde bidrager med nyttige informationer til vores hjemmeside.
Desværre er fremmødet til årsmødet ikke så stort som vi havde ønsket, men
det kan der jo være mange forskellige årsager til. På medlemssiden er der
en vis fremgang at spore. Vi har i øjeblikket 51 betalende medlemmer. En
række nye og yngre kræfter er kommet til i løbet af det seneste år, i alt syv

nye medlemmer og de være hermed budt hjertelig velkommen. Vi håber
meget de vil bidrage med nye ideer til aktiviteter. I selskabet er vi jo altid
lydhøre overfor nye ideer, så kom endelig med forslag. Et selskab som vores
er ikke bedre end til det medlemmerne ønsker og vil med det.
Tak!
Michael F. Wagner, formand

