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Formandens beretning
Bestyrelsesarbejdet:
Vi har haft 3 bestyrelsesmøder.
På møderne har vi forsøgt at strukturere indsatserne på fællesmøderne og gruppemøderne ind
imellem, vi prøver at være fremsynede, og så prøver vi at være web-masteren behjælpelig
med behandlingen af de indkomne materialer.
De indkomne materialer er ikke altid lige lette at håndtere. Vi modtager gerne billeder; men
billeder er bedst, hvis de også har en forklarende tekst, dvs. evt. navne eller forklaringer.
Det kan også være at man fortæller hvor man har forestillet sig det stof, man kommer med
skal placeres.
Vi vil gerne satse på området, huse og beboere, hvor det store nærvær for nogle måske er mest
tilstede. Men samtidig er lydhørheden i den øvrige forsamling afhængig af, om det er nogle,
man kender eller om personerne og husene er mere eller mindre synlige for den enkelte.
Noget, vi vil forsøge i den kommende sommer er, at få fotograferet alle de resterende huse i
de centrale dele af Vejen. Når de så bliver gemt i det dybe arkiv kan de hentes frem og sættes
på plads så snart gader og husnumre bliver etableret. Derved har vi mindst et billede på alle
adresser.
Vi vil også gerne fremme historier, beretninger, beskrivelse om familier, firmaer, foreninger,
veje, tidsperioder, offentlig påvirkning, perioder af samfundsinteresse.
Mandagsmøderne:
Vi har haft 10 mandagsmøder siden sidste generalforsamling.
Vi har haft 3 foredrag med forskelligt, men vedkommende indhold, og har vist filmen
”Sydjydsk udstilling”. Foredragsholderne har været:
Niels Fjord, A.Kjær Larsen og Ellen Ladefoged/Poul Steen Pedersen
Vi har forsøgt at målrette mandagsmøderne efter at få deltagerne til at tage ansvar for emner,
der dukker op på møderne, og det er også lykkedes i nogen udstrækning.
Der er stadig gang i Automobilforhandlerne i Vejen, Politiet, skolerne og børnehjemmet i den
øverste ende af Baungårdsvej, Borgergade/Fr. d. 7.s gade og Bykroen
Tilslutningen er heldigvis blevet større og større og dermed er der flere og flere til at levere
billeder og historier. Der er dog også enkelte, der ikke kommer så tit mere, Men sådan vil det
jo være, og det kan jo være, at de kommer igen en dag.
Vi vil også stadig gerne have hvis nogle af Jer vil være med til og eventuelt stå for nogle
beskrivelser af personer, foreninger, virksomheder, institutioner, samfundsudviklingen og
meget mere, og vi ved at nogle af disse personer er blandt skaren her.
Små-møder på arkivet:
Der har været nogen aktivitet på Lokalhistorisk Arkiv af folk med relation til lokalhistorisk
forening.

Vi håber, at flere vil finde ud af at mødes med tovholderne/coachene og snakke muligheder
og struktur frem mod et færdigt resultat.
Hjemmesiden
Hjemmesiden og dens indhold er løbende udsat for justeringer til det bedre.
Vi synes, at den er blevet rigtig flot, omfattende og medgørlig/brugervenlig.
Det vil være sådan, at nogle ting, som berører flere overskrifter, kun vil blive lagt ét sted på
siden, men kan hentes via et trykknapsystem under det enkelte punkt.
Der kommer meget materiale ind til foreningen, og det er så op til nogle at vurdere, hvor
tingene skal lægges ind. I første omgang er det meget vigtigt at få materialet forsynet med
følgeoplysninger, så det hele kan forstås. Vi håber, at der er nogle, der vil hjælpe os med
begge dele.
Jeg synes, at det har været interessant hver eneste første mandag hver måned at være sammen
med Jer, der har deltaget.
Ind i mellem er der en eller anden, der holder fri. Det skal jo heller ikke være mere
forpligtende, end at det kan man gøre uden at have dårlig samvittighed. Vi håber dog på, at
man måske efterhånden synes, at man ikke kan undvære samværet og måske heller ikke kan
undværes.
Jeg vil gerne sige tak til alle for det forgangne år og specielt tak til kaffebryggerne og til de
øvrige medlemmer af bestyrelsen for et godt samarbejde.
Leif Meineche

