
 

 

Årsberetning for Dansk Teknologihistorisk Selskab 2015 

Aflagt ved generalforsamlingen 30. september 2016 i Aarhus 

 

Jeg føler trang til at indlede denne årsberetning om selskabets aktiviteter med 

at gentage min afsluttende bemærkning i beretningen til det forrige årsmøde: 

”Et selskab som vores er ikke bedre end det medlemmerne ønsker og vil med 

det”. Det er måske noget nemmere at udtale i en situation, hvor det går godt 

med selskabets aktiviteter, end i den nuværende, hvor vi har været nødsaget 

til at aflyse Broseminaret, som var arrangeret i fællesskab med Industripuljen, 

på grund af alt for ringe tilslutning. Derfor måtte vi også aflyse vort 

traditionelle årsmøde, som skulle være afholdt i forbindelse med seminaret i 

Vordingborg. Tilbage står vi nu med en light version i form af den 

Generalforsamling, som vi ifølge vedtægterne er forpligtet til at afholde inden 

1. oktober. Så det når vi lige akkurat. 

Årsmødet i 2015 ’Ting, teknologi og industri’ blev afholdt i Helsingør 29- 30. 

maj på Danmarks tekniske Museum. Det var i lighed med det aflyste årsmøde i 

år, arrangeret i samarbejde med Industripuljen og bød på en række 

spændende og velkvalificerede faglige indslag. Kombinationen af faglige 

foredrag, en hands-on gennemgang af teknikmuseets udstillinger og faglige 

arrangementer udenfor husets fire vægge, fungerede efter min opfattelse 

rigtigt godt. Besøgene på Nivaagaard Teglværks Ringovn, på den gennem-

robotiserede virksomhed Trelleborg Sealing Solutions og på M/S Museet for 

Skibsfart var alle sammen vellykkede og fagligt yderst interessante. Der var 

omkring 30 deltagere i den faglige del af årsmødet og 12 deltog i vores 

generalforsamling. 



Jeg vil gerne benytte lejligheden til at give min varmeste tak til Kristoffer og 

Louise fra bestyrelsen for det meget store arbejde I har lagt for at arrangere 

de to seneste årsmøder. Det er bestemt ikke på grund af jeres højt 

engagerede og kvalificerede indsats, at mødet i år ikke fandt den tilstrækkelige 

tilslutning og derfor måtte aflyses. 

Bestyrelsen har i indeværende periode kun holdt et regulært møde i Århus den 

11. april, hvor programmet til dette årsmøde blev lagt. Her blev der også 

diskuteret et par ideer til at engagere vores medlemmer mere i foreningens 

arbejde. Bestyrelsens konstituerende møde måtte foregå pr. mail, da flere af 

medlemmerne var forhindret i at deltage i selve Generalforsamlingen. 

Bestyrelsen kom derefter til at have følgende sammensætning: Formand 

Michael F. Wagner, næstformand og kasserer Henrik Knudsen, sekretær Louise 

Skyggebjerg, øvrige medlemmer Jan Pedersen, Laila Zwisler og Kristine 

Lynning. Som suppleanter blev valgt Kristoffer Jensen og Kenn Tarbensen som 

er vores webmaster. 

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 fortsat med stor konduite. 

Vores fine hjemmeside, som er vores ansigt ud af til, bliver passet og 

opdateret på bedste vis, skal roses højt her til sidst. Det er et omfattende og 

fremragende arbejde vores webmaster Kenn har påtaget sig. Det er i det hele 

taget det bedste vindue til offentligheden, vi overhovedet kan ønske os at 

have, måske skulle vi bruge det lidt mere aktivt. 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 

planlægningen af selskabets aktiviteter i min formandsperiode. 

Endelig skal der lyde en tak til vores medlemmer, som i det daglige arbejde 

bidrager med nyttige informationer til vores hjemmeside. På medlemssiden er 

der en vis fremgang at spore. Vi har i øjeblikket 31 betalende medlemmer. En 



række nye og yngre kræfter er kommet til i løbet af det seneste år, og de være 

hermed budt hjertelig velkommen. Vi håber meget de vil bidrage med nye 

ideer til aktiviteter.  

Desværre er der også kommet et par udmeldinger i forbindelse med det aflyste 

årsmøde, hvor begrundelserne har været, at man ikke længere arbejder 

professionelt med teknologihistorien. Så det er vist tid at komme op af sofaen, 

skue fremad og tænke nyt, hvis ikke selskabet skal stagnere helt og visne 

bort.  

Ikke for at gentage mig selv, men Et selskab som vores bliver altså ikke bedre 

end det medlemmerne ønsker og vil med det. 

 

Michael F. Wagner 

Formand 


