	
  

Først tak for muligheden for at få ordet her på Støtteforeningens Generalforsamling.
Støtteforeningens og Fondens bestyrelser holder fælles bestyrelsesmøder, er fælles om at træffe
beslutninger og om at udføre dem.
Viggo Riber-Hansen har mindedes Christian Pedersen, som var med allerede fra Skolemuseets start i
2003. Jeg vil mindes en anden god ven, Bent Svensson. Bent var observatør fra Klokkemuseet og vor
bestyrelse. Hertil var han en hjælpsom mand, som har udført rigtig meget arbejde også for Skolemuseet.
Dertil havde han en stor evne til at få ting til at gå som det skulle uden dramatik.
Vi savner både Christian og Bent.
Nu vil Viggo Riber-Hansen hellere til Århus end at være her. Det er vi ikke glade for. Ser man fotorækken
igennem om skolemuseets start og leveår, ser man Viggo over det hele. ”Jeg er ikke til møder – mere til
praktisk arbejde”, siger Viggo. Resultaterne af din praktiske hånd ser vi over det hele, men du er nu
også god til møder. Med omhu sørger du for, at alt er velforberedt og gennemtænkt. Samarbejdet
fungerer, når du har med det at gøre. Vi siger tak for gode år her i Over Lerte og ønsker dig og Lilian alt
godt med det nye afsnit af livet, I vil tage hul på i Århus.
Verner forlader også bestyrelsen, men har heldigvis lovet at være der og ikke vinke helt farvel. Du er
også den sidste af de 3 brødrene Pedersen, som var med fra Skolemuseets begyndelse.
Fondens rigtigt gode kasserer Magnus Beck har sagt op – det er vi meget kede af, for Magnus har med
omhu sørget for, at der var styr på økonomien, sådan at vi altid vidste, hvor vi var og har sørget for at vi
fik de rette økonomiske løsninger. Klokkemuseet kan glæde sig – Magnus vil nu være revisor for
Klokkemuseet.
Fonden har fået ny kasserer. Det er Alan Thomsen, som arbejder på et revisionskontor i Toftlund. Alan
Thomsen er også kasserer for Folkekirkens Ungdomskor.
Først af alt vil jeg gerne sige tak for alt det frivillige arbejde som udføres her. Ca. 1200 timer over 2 år i
forbindelse med anlæg af boldbanen, og ellers ca. 15-1600 timer årligt. Det er ulønnet arbejde alt
sammen.
Jeg kan ikke undgå at komme ind på, at Haderslev kommune skærer ned med 50 % på de tilskud, som
gives til driftsstøtte. Vi klarer os med et sparebudget for 2011. Museum Sønderjylland hjælper også ved
at nøjes med et meget beskedent beløb for den hjælp, vi får derfra. Museum Sønderjylland betaler bl.a.
for vort årsskrift, og har betalt andre tryksager. Dertil er de altid åbne for at give hjælp og gode råd. Vi
har en samarbejdskontrakt med Museum Sønderjylland. Det er Inge Adriansen og Peter Dragsbo, som
står os bi, og vi er dem emgen tak skyldig.
Vi må intensivere forsøget på at få endnu flere gæster til museet. Det gør vi i et
markedsføringssamarbejde med Klokkemuseet. Vi deler vore brochurer ud sammen.
Formanden for kultur- og fritidsudvalget Kim Quist og sekretariatsleder Jørn Meier var på besøg i
efteråret for at se museet, men det udløste nu ingen ekstra bevillinger. De udtrykte anerkendelse af det
arbejde, som udføres af de mange frivillige.
Museerne i Over Lerte har også for nylig været budt til møde i Fremtidsværkstedet i Hadeslev kommune,
og fik da sat Over Lerte på kommunens landkort. Man skal passe på det fine miljø, som er skabt her i
kommunens udkant. Efter at vi har fået boldbanen, kan de lokale beboere og gæsterne på B&B bruge
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den, det samme kan gæster på museet. Vi har masser af legesager, som kan stilles til rådighed sammen
med instruktioner i at lege og spille bold.
Det må også være en fordel for Elmegården i Sommersted, kroen i Farris og Jels Voldsted, at vi kan
henvise til dem ved besøg af busselskaber.
Vi har været til møder om Hærvejen – kan vi komme med på et link derfra, vil det være en fordel. Det
skal der arbejdes videre med.
Samarbejdet med Klokkemuseet fungerer fint. Vi har på foranledning af kommunen undersøgt om det
kan yderligere udbygges. Kay Sørensen – vor fælles webmaster - har lavet et fælles besøgskalender – og
kommer den i anvendelse, vil det være en vældig fordel.
Indtægterne fra besøgende har været stigende, det gav ca. 22.000 kr. i 2010. Vor fine lille bog om” Leg
som i Gamle Dage” sælger godt. Vi har også fået trykt postkort med 2 af motiverne fra legebogen – 5
stk. koster 10 kr.
Skolemuseet var i 2010 vært for et møde om sønderjysk skolehistorie med foredrag af bl.a.
museumsinspektørerne Inge Adriansen og Inger Lauridsen.
Vi var også budt til en konference om Skolehistorie i anledning af, at den sønderjyske skolehistorie skal
have særlig opmærksomhed i et ny 5-bindsværk om dansk skolehistorie. 2 af foredragene fra
konferencen blev til artikler i vort årsskrift. Bl.a. fik den sjove viden, at de 4- mands bænke, vi fik fra
Ørsted skole, muligvis stammer helt tilbage fra 1748, da den første skole i Ørsted blev bygget.
Om udviklingsplanen kan jeg oplyse, at vi med Museum Sønderjyllands arkitekt havde syn på
bygningerne. Arkitekt Fl. Sørensen konstaterede bl.a. at de oprindelige vinduesrammer fra 1856 stadig er
der, men at de er angrebet af råd. På hans anbefaling søgte vi Bygningsbevaringsforeningen for
Haderslev og fik bevilget 6000 kr., så vi kan betale ark. Toft Jessen for at tegne ny vinduer – i gl. stil- og
en ny fordør. Vi vil så søge fonde til udskiftning hen ad vejen.
Vedr. skat: der er den lille krølle, at førend arv og gave kan blive afgiftsfri skal vi have godkendelse fra
Skat – men det arbejder vi på. Der er lidt ny og specielle regler.
Der er sket meget i skolemuseet siden sidst. Margit har også en del at berette.
Men jeg vil da lige nå at sige, at vi vil være glade, om vi kunne få lidt flere kustoder – man kan blive ”føl”
os én af os gamle som en begyndelse – og derpå selv tage over, når man synes, tiden er moden.
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