
Velbesøgt generalforsamling og et godt år for Lokalhistorisk Forening 

 

Generalforsamlingen i Lokalhistorisk Forening den 22. februar indledtes med, at formanden, Inger 

Merstrand, udtalte mindeord over Inga Graversgaard og Edel Olesen, der begge døde kort efter 

nytår. De var henholdsvis bestyrelsesmedlem og revisor i foreningen, og Inga var desuden 

webmaster på den lokalhistoriske hjemmeside. Efter et minuts stilhed gik forsamlingen over til 

dagsordenen.  

 

 
Fotograf: Børge Mortensen 

 

Inger Merstrand kunne fortælle om et godt år for foreningen med stigende medlemstal og en flot 

tilslutning til foreningens arrangementer, der alle var foregået i samarbejde med arkivet. Det var 

bl.a. en guidet bustur Høgild rundt og en billedfremvisning i Frederiks, hvor billetterne til begge 

arrangementer meget hurtigt blev udsolgt. Det koster kun 50 kr. om året at være medlem af 

foreningen, og for beløbet får man endda den lokalhistoriske årskalender, som Inger Merstrand for 

11. gang har fundet billeder og skrevet tekster til, og som koster 60 kr. i forretningerne. Der var ikke 

forslag om forhøjelse af kontingentet, så det er fortsat det laveste i den tidligere Karup kommune.  

Af fremtidige aktiviteter kunne formanden nævne et foredrag med Bjarne Nielsen Brovst og flere 

guidede ture samt en gentagelse af den meget vellykkede fremvisning af gamle billeder i Frederiks. 

    

De tre bestyrelsesmedlemmer, Svend Andersen, Aase Gude og Jan Højgaard, var på valg, og 

samtidig skulle der vælges et nyt medlem i stedet for afdøde Inga Graversgaard. Svend Andersen 

blev genvalgt, og de to andre, som ønskede at stoppe, blev afløst af Lisbeth Juhl, Karup, og Poul 

Thomsen, Havredal. I stedet for Inga Graversgaard valgtes Inga Hørdum, Frederiks. Der skulle 

desuden vælges to nye bestyrelsessuppleanter, en revisor samt en revisorsuppleant. Karlo Krogh 

Hansen, Egelund, og Børge Mortensen, Frederiks, blev valgt som bestyrelsessuppleanter, Gerhardt 

Hørdum, Frederiks, blev ny revisor, og Jan Højgaard, Karup, blev revisorsuppleant. De to afgående 

bestyrelsesmedlemmer fik overrakt vin af formanden, som holdt en lille tale for hver af dem og 

takkede dem for deres indsats for foreningen.  
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Efter generalforsamlingen viste Inger Merstrand den lokalhistoriske hjemmeside frem  

(www.karuplokalhistorie.dk ). Den har fået et lidt andet udseende samtidig med, at foreningen har 

fået ny webmaster. Han hedder Bjarne Hesselvig, og han har sammen med formanden givet 

hjemmesiden et ”ansigtsløft”. Inger Merstrand gennemgik menupunkterne og viste, hvad man kan 

finde på hjemmesiden, og hvordan man blandt en masse andre oplysninger kan finde renskrevne 

kirkebøger og folketællingslister for Karup. Bagefter fortalte slægtsforskeren Lene Majlandt om 

arbejdet med den omfattende gårdhistorie, som hun har fundet materiale til sammen med Inga og 

Gerhardt Hørdum. Karlo Krogh Hansen fortalte om sin søgning på nettet via google, hvor han har 

fundet mange spændende og omfattende oplysninger om sin slægt. Aftenen sluttede med, at 

deltagerne kiggede på gamle skolebilleder og udklip fra egnen, alle fra arkivet.  

Da bestyrelsen ikke var fuldtallig, konstituerer den sig først i næste uge.  
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http://www.karuplokalhistorie.dk/

