Teglværksinitiativerne i Danmark

facebook.dk/teglhistorie
CVR. nr.: 12 34 56 78
Bank: 1234 56789

27.09 2020
Hermed følger referatet fra Teglværksinitiativerne i Danmarks årsmøde og generalforsamling på
Cathrinesminde Teglværk 19.09.2020.
Kl. 10.30 Velkomst og kaffe
Kl. 11.00 Generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent og referent:
Torben A. Vestergaard valgtes som dirigent, Mariann Kristensen valgtes som referent.
2. Formandens eller bestyrelsens beretning:
Formanden Torben A. Vestergaard aflagde sin beretning:
Det har været et lidt sært år, bl.a. pga. Corona. Vi har dog holdt et bestyrelsesmøde
elektronisk via Skype. Det fungerede ikke helt godt, muligvis pga. et lidt gammelt Skype
mødeprogram (LYNC problem).
Status
Vi er nu registreret som en frivillig forening, har et brevpapir og et CVR nummer 41125543.
Foreningen har NemID medarbejder signatur og kan modtage digital post fra det offentlige.
Vi har en foreningskonto, som er foreningens NemKonto. Det krævede adskillig
dokumentation og sagsbehandlingstid og en enkelt misforståelse før vi altså fik vores
foreningskonto i Danske Bank 9570 13005060.
Normalt vil oprettelsen af en sådan konto koste et relativt betydeligt gebyr, men det slap vi
for, da jeg gik gennem min egen bank.
Skanderborgbogen
Skanderborgbogen er tæt på trykkeklar. Der mangler endeligt omslagsdesign, forord,
illustrationer i analysekapitlet og sidste rettelser. Poul Anton Sørensen beretter, at der
mangler nogle grafer, at der er nogle udfordringer med at få kommunekortet med signaturer
på inderpermen udformet, så både kort og signaturer kan læses. Der er blevet rettet og
tilføjet lidt her og der i manuskriptet, og korrekturlæseren Ida har været igennem det hele
igen.
Kim Jacobus Paulsen og Poul Anton Sørensen ville holde et møde om analysekapitel og
illustrationer.
Vi har fået tilsagn om 5.000 kr. fra Bente Klercke Fonden
- afslag fra Kjems Fonden
- afslag fra Skanderborg kommunes kulturfond
Afventer svar fra:
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- Galten Sparekasses Fond
- Foreningen PlanDanmark Fonden, der holder møde 30.9.
https://www.foreningenplandanmark.dk
Der søges støtte fra Dansk Lokalhistorisk Forening til november. De har støttet hver gang
indtil nu.
Hvis ikke der kommer et tilpas stort beløb fra Foreningen PlanDanmark, så må vi til
Veluxfonden, hvor vi kan søge som et ældrekollektiv.
Fonde og sponsorer
Jeg har spurgt Egernsund Wienerberger gennem kommerciel direktør Peter Høffner
Thomsen om støtte til bindene om teglværker ved Flensborg Fjord. Der blev omgående
bevilget 10.000,-. https://www.egernsund-tegl.dk
Jeg har foreslået Danske Tegl (tidligere Kalk- og Teglværksforeningen af 1893) via formanden
Andreas Christensen, om de vil være fast sponsor for serien. Det ville jo være en naturlig
kombination. Spurgte ham for et par dage siden, om de havde taget stilling. Det lå endnu hos
direktøren. http://www.dansketegl.dk
3. Beretninger fra medlemmerne:
Årsberetningerne fra medlemmerne, Nivaagaards Teglværk, Lilleskov Teglværk,
Cathrinesminde Teglværk, Skærum Mølle og Horsensgruppen, vedlægges.
I forbindelse med beretningerne blev der spurgt til:
- Erfaringer med fondsansøgninger. Hvilke fonde har de øvrige gode erfaringer med at søge?
Det blev anbefalet at søge til nye tiltag og ikke vedligehold, som fonde sjældent giver til.
- I forbindelse med den nye hjemmeside ønsker Horsensgruppen film fra medlemmerne.
4. Godkendelse af regnskab:
Regnskabsåret løber fra 1. juli- 30. juni. Der fremlægges et underskud på 45 kr. i det forløbne
regnskabsår.
Der udsendes kontingentopkrævning om to ugers tid.
5. Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet blev ved den stiftende generalforsamling fastsat til 100 kr. for både
institutioner og individuelle medlemmer.
Der blev nu spurgt til, om der skulle differentieres mellem kontingentopkrævning for
institutioner og individuelle medlemmer. Det foreslås derfor, at kontingentet for
institutioner sættes op til 200 kr. Forslaget mødte opbakning, og det blev vedtaget.
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I den forbindelse blev medlemslisten gennemgået. Det er muligt at være både individuelt
medlem og repræsentant for institutionens medlemskab. Institutionsmedlemskabet giver
adgang til to deltagere.
Pengene går til uforudsete udgifter, bankkontingent, hjemmesiden og eventuelt
formidlingsmateriale.
6. Valg af bestyrelse og revisor
Valgte (to på valg efter 1. år)
Torben A. Vestergaard (formand)
Kim J. Paulsen (kasserer)
Poul A. Sørensen
Christian Frederiksen
Udpegede
Cathrinesminde Teglværk
Lilleskov Teglværk
Nivaagaard Teglværks Ringovn.
Revisor
Erik Huber-Olsen
7. Indkomne forslag:
Hjemmesiden præsenteres af Jacob Hanquist Petersen og Poul Anton Sørensen.
Domænenavnet er www.teglhistorie.dk. TID's logo og navn er benyttet på forsiden. I store
træk er materialet på siden hentet fra Jørgen G. Berthelsens hjemmeside
(www.teglvaerkshistorie.dk), men der findes også oplysninger om foreningen, samt referater
fra årsmøderne. Der henvises også til institutionernes hjemmesider.
Gode historier og forslag til siden sendes gerne til Jacob og Poul Anton.
8. Aktivitetsplan og budget:
Der er endnu ikke bestilt ISBN-nr., da forlagets navn ikke er blevet besluttet. Formanden
foreslår Forlaget Teglværksinitiativerne i Danmark. Som et alternativ foreslås Forlaget TID,
men det første vedtages.
Ekspedition af bogsalg af tidligere udgivelser af Danmarks Teglværker har ligget hos Museum
Sønderjylland, Sønderborg Slot. Det er fortsat muligt at bestille bøger af denne vej. Men pga.
nytilkomne medarbejdere bør ekspeditionen indtil videre gå igennem Mariann pr. mail
makr@msj.dk.
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De kommende bøger udgives af foreningen, og de lokale repræsentanter står for
ekspeditionen.
Rasmus Wickmann fra Skærum Mølle gjorde opmærksom på muligheden for distribuere
bøger via DBK (Danske Boghandleres Kommissionsanstalt).
Det forslås, at der nedsættes arbejdsgrupper omkring kommende bogprojekter.
9. Eventuelt:
Et tip fra Uldum Mølle var, at man stod godt ved kommunen, hvis man åbnede lokaler for
skoleklasser, der i forbindelse med corona-restriktionerne var i lokalemangel.
Næste årsmøde finder sted på Skærum Mølle, lørdag den 18. september 2021.
Kl. 13.00 Frokost
Kl. 14.00 Afgang fra Cathrinesminde Teglværk.
Kl. 14.15: Vi mødtes ved Petersen Tegl og så på de udstillede murværker.
Kl. 14.30: Vi fik en rundvisning på Petersen Tegl, hvor vi fik et indblik i fremstillingen af unikke
teglprodukter.

Mange tak til Cathrinesmindes Venner for traktementet og til deltagerne for god ro og orden.
Med venlig hilsen

Torben A Vestergaard

Mariann Kristensen

Dirigent

Referent

