Referat af repræsentantskabsmødet 15.9.2007
på Homstrup-Centret.

Formanden bød velkommen
1. Dirigent
Susanne Conradsen blev valgt som di
rigent og konstaterede repræsentant
skabsmødets lovlighed.
2. Godkendelse af forretningsorde
nen.
Dagsorden blev godkendt. Harriet Han
sen blev valgt som referent.
3. Beretning.
Beretningen blev fremlagt af formanden.
Nedenfor bringes den trykte beretning:

Beretning DHF for 2006
Først tak til SLA, fordi DHF kan knyt
te sit repræsentantskabsmøde til SLA’s
årsmøde. Der er tradition for, at vi hæg
ter os på en af landsorganisationerne,
hvorfor der også er et uens antal måne
der mellem hvert repræsentantskabs
møde. Det er således IV2 år siden det
sidste - og kun et halvt år til det næste!
DHF har også forsøgt at afholde repræ
sentantskabsmøde for sig selv - med et
forudgående arrangement - men vi må
nok konstatere, at vores årlige møde
ikke er noget tilløbsstykke. Vi er ramt
af den generelle afmatning i forenings
livet og det faktum, at folk får mere og
mere travlt og dermed ikke har tid til at
deltage i paraplyorganisationens repræ
sentantskabsmøde. Det kan vi nok ikke
umiddelbart gøre så meget ved - men
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om to år har vi et arrangement, som
gerne skulle samle alle medlemmerne
- nemlig DHF’s 100 års jubilæum. Den
tid, den glæde.
Som sædvanlig kan man konstatere, at
historien fylder meget i det offentlige
rum. Der arrangeres en masse gode ud
stillinger, som har godt besøg; der ud
gives en masse historiske bøger, som
sælges godt - og historiske argumenter
anvendes ofte i medierne og af politiker
ne, hvad enten man taler kulturkamp,
forskellige former for kanon’er og me
get andet. Danmarks Radio planlægger
oven i købet en historiekanal, og DR2
har allerede mange programmer. Det er
naturligvis godt, men det harmonerer så
ikke så godt med, at DR’s arkiv skæres
til sokkeholderne. Skær nogle bolig- og
gør-det-selv-programmer i stedet!
Men lad os glæde os over, at der over
hele landet er de entusiastiske menne
sker, der på frivillig eller professionelt
plan dyrker lokalhistorie, slægtshistorie
eller national og international historie.
De bør hædres og fremhæves. Jeg synes
ikke, det står så galt til med vores fag,
skønt DHF ikke kan trække så mange
medlemmer til repræsentantskabsmø
de.
Dansk Historisk Fællesråd har nogle
hovedområder, som jeg kort skal komme
ind på.
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Udgivelsesvirksomhed
Det er ved at være mange år siden, DHF
har udgivet bøger, men i 2006 skete det.
Peter Korsgaards længe ventede bog om
anvendelse af kort blev udgivet i sam
arbejde med SLA. Bogen blev både flot
og meget indholdsrig, og det var meget
fortjent, at salget også blev ganske flot.
I første omgang havde vi fået lavet et
lidt for lille oplag, så vi måtte til at lave
2. oplag. Det er jo i virkeligheden lidt
for dyrt at lave et 2. oplag, men det var
nødvendigt og løb vist også nogenlunde
rundt. I hvert fald har mange menne
sker fået gavn af bogen, og vi har stadig
et restoplag.
Skal vi her meget hurtigt tage fremti
den med, så er den næste kortbog, nem
lig bogen om Gliemanns amtskort over
Sønderjylland fra 1820’erne, ved at være
klar, så den kan udkomme i 2008.

Fortid og Nutid
Danmarks bedste historiske tidsskrift
plejer vi at sige - med god grund. For i
de fire årlige numre kan læses interes
sante artikler om mange forskellige hi
storiske perioder og forhold: I 2006-årgangen fx om flyvepioneren Ellehammer, om patron-klient-forholdet i sen
middelalderen, om ufrivillig barnløshed,
om tolkning af jernalderens våbenofferfund, om de første jødiske bosættelser og
meget mere. Dertil naturligvis debatar
tikler og anmeldelser. Det er altid spæn
dende at blade igennem et nyt nummer
af Fortid og Nutid og finde lige den del,
som bare skal læses.
Desværre er der færre og færre, der har
lyst til at abonnere på sådan et tidsskrift.
Det er nok et tidens tegn, som ikke kun
går ud over Fortid og Nutid, men et fak
tum er det i hvert fald, at abonnenttallet
viger stille og roligt - ikke med voldsom
me spring, men en sikker ’siven’.

Fremtiden må derfor også se lidt spe
get ud for tidsskriftet, og måske må vi på
et tidspunkt til at tænke i mere digitale
baner.
Herfra skal det lyde en tak til Fortid
og Nutids ihærdige redaktion for et godt
stykke arbejde.

Historie-online. dk
En genuin succes, som en masse danske
re går ind på hver dag - finder oplysnin
ger, underholder sig, læser anmeldelser
af de nye bøger osv. Antallet af unikke
brugere i 2006 var på næsten 700.000,
abonnenterne, dvs. modtagerne af det
ugentlige nyhedsbrev lå på 4.255.1 årets
løb blev der bragt 435 nyheder fra den
historiske verden, 162 boganmeldelser
og tre nye moduler kom til: Historiske
haver, læsetips og Vikingetid.
Historie-onlines toppunkt er ikke fundet
endnu. Der kommer fortsat nye brugere
- og mange er interesserede i at få deres
nyheder ud på siten. Men hvis vi fortsat
skal holde os på det høje niveau, er det
nødvendigt, at vi får mere økonomi i historie-online. Siten køres nu næsten på
frivillig basis, og for at der kan blive tid
til videreudvikling og forbedringer, så
må der ske en form for professionalise
ring. Og det er også et område, som sty
relsen arbejder på for øjeblikket.
Taksigelsen går her til webmaster
Charlotte S.H. Jensen, hvis indsats er
uundværlig - og til Henrik Olsen, som
også er med til at holde historie-online
kørende hver eneste uge.

Årets historiske bog 2006
For fjerde gang uddelte DHF og historieonline prisen for årets historiske bog.
Prisen, der er på 25.000 kr., uddeles ef
ter at nomineringskomiteen har fundet
fem kandidater, som historie-onlines
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brugere så kan stemme på. Kulturmi
nisteren forestod overrækkelsen af pri
sen plus hyldest til både vinderen og de
fire øvrige gode bøger - og vinderen blev
Hans Bondes bog "Fodbold med Fjen
den”, der samlede mere end 50% af de
i alt 1.086 godkendte stemmer. Teater
museet i Hofteatret lagde inspirerende
rammer til uddelingen, der nu må siges
at være blevet en fast tradition i den hi
storiske verden. Nomineringskomiteen
er allerede begyndt at læse de nye bø
ger, så den kan være godt forberedt til
de hårde forhandlinger om, hvilke bøger
skal nomineres i år.

5. Indkomne forslag
Ingen forslag indkommet
6. Budget 2008
Fremlagt budget med uændret kontgent
blev vedtaget
7. Valg til styrelsen
På valg: Gunnar Jacobsen, Charlotte
Jensen. Begge villige til genvalg, begge
genvalgt
Som suppleant blev valgt Søren Bitsch
Christensen, Dansk Center for Byhisto
rie.
Som revisor blev valgt Ernest og Young.
8. Eventuelt
Formanden takkede Charlotte Jensen
for den store, løbende indsats med historie-online med en gave.
Formanden takkede Nina Koefoed for
hendes engagement som suppleant med
en gave.

Så der er sket en masse i Dansk Histo
risk Fællesråd i 2006. Og antallet af
medlemmer ligger også konstant lige
over 70. I styrelsen, hvis medlemmer
skal have tak for konstruktivt samar
bejde, har vi afholdt møder rundt i lan
det, og der haft inspirerende diskussio
ner om alt det ovenstående + en hel del
mere. For øjeblikket tænker vi jo bl.a.
på, hvordan 100 års jubilæet skal fejres.
Det skulle jo gerne være med bravour!
Formanden takkede SLA for at DHF
måtte være med i Hornstrup.
Beretningen blev godkendt.

Søren Bitsch spurgte til arbejdet med di
gitalisering af Fortid og Nutid. Kim Fur
dal fortalte om tidsskriftet Slesvigland,
der ligger på nettet. Alle havde troet, at
det var gået ind, men det viste sig, at det
faktisk eksisterer på internettet. Han
opfordrede til at gennemtænke pr-siden
nøje.

4. Regnskab
Regnskabet blev fremlagt og godkendt

Mødet sluttede med, at formanden tak
kede dirigent og forsamling.
Ref.HH
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