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Denne årsberetning må indledes med den sørgelige meddelelse, at Lektor ved 

Handelshøjskolen i Aarhus, Kurt Pedersen, døde 11. juni. Han kom først med i 

selskabet for cirka 5 år siden og ved vores årsmødeseminar i Frederiksværk i 

2009 holdt han et underholdende og stærkt inspirerende fagligt foredrag om 

multinationale selskaber. Foredraget huskes endnu på grund af den 

skarpsindighed, der prægede Kurt i alle forhold. Kurt og hustruen, Margrethe, 

blev herefter trofaste medlemmer af vort selskab, hvor netop hans 

skarpsindighed i forening med det gode lune humør og de mange rappe 

bemærkninger har været højt værdsat. Kurt var som lektor ved 

Handelshøjskolen medforfatter til bl.a. den store bog om Philip Heymann – 

Tuborgs stifter – men meget mere end det. Han var et omdrejningspunkt i det 

erhvervshistoriske miljø i Århus. Både på Handelshøjskolen, Universitet og på 

Erhvervsarkivet, hvor han kom meget – og bl.a. sad i Brugerrådet og var 

forfatter til såvel som fagfællebedømmer af en lang række artikler i arkivets 

årbog – savnet af Kurt Pedersen er stort og dybfølt. På selskabets vegne: Min 

store kondolence til Margrethe. 

  

Bestyrelsen har i indeværende periode afholdt to møder. Et kortvarigt 

konstituerende møde i Århus efter generalforsamlingen 15. september 2012. 

Bestyrelsen kom derefter til at have følgende sammensætning: Formand 

Michael F. Wagner, næstformand og kasserer Henrik Knudsen, web master 

Kenn Tarbensen, øvrige bestyrelsesmedlemmer Louise Skyggebjerg, Laila 



Zwisler og Kristine Lynning. Som suppleanter blev valgt Kristoffer Jensen og 

Søren la Cour Jensen.  

Det ordinære bestyrelsesmøde blev afholdt på Arbejder Museet i København 

den 1. marts. På mødet blev selskabet udvikling i almindelighed drøftet. 

Ligeledes blev selskabets deltagelse som medarrangør af Konferencen ’Havet 

som ressource’ i Esbjerg den 24-25. maj drøftet. Endelig blev planlægningen af 

dette årsmøde på DTU påbegyndt. På grund af forøget arbejdspres har Søren 

la Cour Jensen ønsket at stille i suppleantpost til rådighed for 

generalforsamlingen. Samtidig har Kenn Tarbensen ønsket at udtræde af 

bestyrelsen og stille denne post til rådighed for generalforsamlingen. Til 

gengæld er han villig til at stille op som suppleant. Jeg skal på bestyrelsens 

vegne takke begge for det store arbejde de har ydet for selskabet. 

Årsmødet blev i 2012 afholdt den 15. september som et en dags arrangement 

på Erhvervsarkivet i Århus. Temaet var Teknologi til sjov og fornøjelse’ og 

rummede en række inspirerende og fagligt interessante foredrag om alt fra 

Tobaksfremstilling og ølbryggeri, til forlystelseslivet i Vejle gennem 150 år, 

rejseberetninger som agent for autoturisme til pornografi fra smalfilm til 

smartphone. Dertil kom et foredrag om bølgeenergi. Alt i alt et varieret og 

spændende program. På mødet deltog omkring 30 medlemmer. 

Af andre faglige aktiviteter skal fremhæves den konference i Esbjerg ’Havet 

som ressource’ som selskabet var medarrangør af i samarbejde med 

Fiskeripuljen, Håndværks og industripuljen, Fiskeri og Søfartsmuseet og 

Institut for kultur og globale studier ved Aalborg Universitet. Her var der et 

ambitiøst vidtfavnende og tværfagligt program med en lang række gode oplæg 

af høj faglig standard om alt fra havfiskeri til offshore industri, og fra fiskeriets 

teknologiske forudsætninger til havforskning og akvakultur. Dette blev 

suppleret med et par spændende virksomhedsbesøg. Alt i alt et meget givende 

samarbejde, som førte til et par indtryksmættede dage, man med glæde 

tænker tilbage til. Der deltog omkring 35 mennesker i løbet af konferencen. 



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 er mødt så 

talrigt op til det netop afholdte årsmøde. Faktisk har halvdelen 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 tilbagegang at 

spore. Vi har i øjeblikket 63 medlemmer. 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. 

Tak! 

Michael F. Wagner, formand  

 

 


