
Referat fra genralforsamlingen i Støtteforeningen for Ormslev-Kolt 

Lokalhistoriske Samling d. 16.3.2022. 

 
 

Deltagere: Ca. 45 medlemmer incl. bestyrelsesmedlemmerne Hanna Thinesen, Jens Poulsen, Bodil 

Kjems, Svenn Nielsen, Bente Rud Pedersen, Erik Hjorth, Jørgen Aaes og Jette Lenander Kaisen. 

Ref. 

 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning og planer for kommende arrangementer.  
2a.  Beretning fra Arkivet ved arkivleder Hanna Thinesen. 
3.  Reviderede regnskaber for 2021. Kontingentforhøjelse til 125.- kr. for enkeltpersoner og 

180.- kr. for ægtepar ved kasserer Jens Poulsen. 
4.  Behandling af indkomne forslag.  
5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Bente Rud Pedersen, Bodil Kjems, Svenn Nielsen. 

Alle modtager genvalg. . 
6.  Valg af 2 suppleanter. Jørgen Aaes er på valg, og modtager genvalg. Der skal vælges én 

til. 
7.  Valg af revisorer. På valg er Karen Margrethe Sørensen og Inger Lise Casper. Begge 

modtager genvalg. 
8.  Evt. 
 
 
Ad. 1. Valg af dirigent: 

Jørn Kirkegaard blev valgt. 

 

Ad. 2. Formandens beretning og planer for kommende arrangementer v. Jette L. Kaisen: 
 Se bilag til sidst i dokumentet. 

Ingen spørgsmål til beretningen. Beretningen blev godkendt. 

 

Ad. 2a. Beretning fra Arkivet ved arkivleder Hanna Thinesen: 
Hanna fortalte, at der havde været mange henvendelser pr. telefon og mails, men ikke mange besøg 

på Arkivet. De har travlt på Arkivet. 

Hanna fortalte om Arkivets dag d. 13.11.21, hvor mange gamle elever var mødt op for at høre fhv. 

lærer Finn Tønnesen fortælle om sit arbejde. Der er altid god stemning og megen samtale mellem 

deltagerne til sådanne arrangementer.  

Til Hannas beretning kom mange forslag og ideer fra plenum til kommende arrangementer bl.a.: 

• Visning af gamle smalfim. 

• Film fra Statens Filmcentral. 

• Gamle bånd, der måske skal overspilles til DVD. 

• Revyerne fra Ormslev. (Karen Margrethe). 

• Historien om én der boede i Kirkegaards hus, der blev ”gud” i Himalaya. (Ove) 

• Otto Leisners bal på kroen. (Gitte). 

• Noget fra 50erne, Én der hed Marie.  (Jørn Kirkegaard). 

• Forslag at der sættes et Tv-apparat op, så dem der er interesserede, kan sætte sig hen og se 

gamle billeder og film. (Jørgen Gleesborg). 



Beretningen blev godkendt. 

 

Ad. 3. Reviderede regnskaber for 2021 ved kasserer Jens Poulsen: 
Kontingentforhøjelse til 125.- kr. for enkeltpersoner og 180.- kr. for ægtepar. 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad. 4. Behandling af indkomne forslag: 
Der var ingen forslag. 

 

Ad. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
På valg var Bente Rud Pedersen, Bodil Kjems, Svenn Nielsen. Alle blev genvalgt. 
 

Ad. 6. Valg af 2 suppleanter:  
Jørgen Aaes var på valg, og modtog genvalg.  Flemming Pedersen blev valgt som ny suppleant. 
 

Ad. 7. Valg af revisorer. På valg er Karen Margrethe Sørensen og Inger Lise Casper: 
Begge blev genvalgt. 

 

Ad. 8. Evt.:  

• Jette forhørte sig i forsamlingen, hvad man syntes om at indlede generalforsamlingen med 

en sang. 

 Det var der positive reaktioner på. 

 

• Angående det kommende arrangement om Hasselager, hvortil bestyrelsen efterlyste gamle 

fotos, fortalte en deltager, at man kan se fotos i ”Danmark set fra luften” på Det Kgl. 

Biblioteks hjemmeside. 

 

 

Efter generalforsamlingen fik vi kaffe og kringle og derefter holdt tidligere lærer Ove Jensen, 
fra Enslev, foredrag med titlen : ”Herfra min verden går – En fortælling om landsbyen Enslev ”. 
Et interessant foredrag med mange fotos, som Jørn Kirkegaard har taget, mens han og Ove gik 
rundt i Enslev sammen. Jens Poulsen havde lavet Power Point af nok 100 billeder. 
Vi kom langt omkring, både med bygninger og deres beboere, hvoraf mange var af Oves slægt, 
der kunne skrives helt tilbage til 1600-tallet. Stort arbejde de implicerede har udført. 
 
Tak til Ove, som fik overrakt flasker med rødvin. 
og tak for i aften til de fremmødte medlemmer. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 23.3.22 kl. 19 i Arkivet. 
 
Bilag til formandens beretning se nedenfor. 
 

Formandens beretning til generalforsamlingen d. 16.3.2022 
 

Velkommen og særlig velkommen til Ove Jensen, som skal holde foredrag for os om Enslev, 
hvor han og Hanne bor. 



 
Når vi skal synge ”Når vinteren rinder i grøft og i grav”, er det fordi forsiden på årsskriftet, I 
lige har fået udleveret, viser et foto af Husmandsforeningens fane, med hakke, skovl og spade 
broderet på. Årsskriftet indeholder artikler Ove Jensen har skrevet og redigeret om 
husmændenes historie. 
Johan Skjoldborg gik meget op i husmændenes  strenge livsvilkår og skrev sangen i 1897. 
 
Når vi nu er ved sangen, hvad mener I så om, at vi synger en sang før generalforsamlingen. 
Der var én der foreslog det engang, men det er ikke alle, der bryder sig om det, heller ikke i 
bestyrelsen. Derfor vil jeg gerne se, hvor mange af jer der synes vi skal starte med en sang. 
 
Angående årsskriftet, så er der denne gang mange sider skrevet af Ove Jensen og Lisbet 
Poulsen, men der kommer jo numre efter dette. Så bestyrelsen efterlyser  nogen, der har lyst 
til at finde stof og gerne skrive til årsskriftet. Det vil være dejligt. 
 
Det er jo kun seks måneder siden vi havde generalforsamling sidst d. 23. september her på 
Koltgården. Der fik vi et nyt medlem i bestyrelsen Erik Hjorth og en ny suppleant Jørgen Aes, 
og det er vi meget glade for. Vi mangler dog stadig én suppleant, så hvis nogen har lyst at være 
med… 
 
Efter generalforsamlingen havde vi foredrag ved museumsdirektør fra Besættelsesmuseet 
Søren Tange Rasmussen til at fortælle om besættelsen i Århus og hos os lokalt. 
Som opfølgning på foredraget besøgte vi Besættelsesmuseet d. 23.2. og fik en fin intoduktion 
af en engageret guide, der fulgte med os rundt i forhørslokale, torturkammer som var de ægte 
omgivelser.  
Bl.a. var udstillet foto og legimitationspapirer af vores lokale Karl Egon Sejer, der blev 
likvideret i marts 1945 af Petergruppen på Skanderborgvej. Det kan I også læse om i 
årsskriftet I lige har fået. 
 
Ind imellem har vi holdt et par bestyrelsesmøder, og der har været Arkivets dag, men det 
kommer Hanna ind på. 
 
D. 27.4. er der byvandring i Kolt med Jørn Kirkegaard og Knud Olav Madsen og Gitte 
Adelgaard, som I har fået opslag om pr. mail. 
 
Derudover arbejder vi på en fortælleaften om det gamle Hasselager. Så hvis nogen af jer har 
fotografier, vi må låne og har lyst til at være med til at arrangere det, så meld jer. 
 
Tak 
 
Jette Lenander Kaisen 
Formand 
 


