
Referat fra årsmøde i Cathrinesmindes Venner d.6.11.19 

1. Valg af dirigent.                                                                                                                                                         
Valgt blev Olav Skøtt. Han konstaterede, at årsmødet var lovligt varslet. 
Desuden foreslog han, at formandens beretning og kassererens regnskab 
blev godkendt hver for sig. Det godkendte forsamlingen.  

2. Formandens oversigt over virket i beretningsåret. 

Årsmøde Cathrinesmindes Venner                    
Onsdag den 6. nov. 2019 
Formandens oversigt over virket 2019 

Efter årsmødet 2018 konstituerede bestyrelsen sig således: form. Carsten Hauerberg, kasserer: 
Knud Bille, Sekretær: Nanna Gellert 
Medlemmer: Christian Frederiksen, Joachim Hagenau, Birgitte Hell, Britta Skøtt 
Suppleant: Tove Hagenau. Altså ikke de store ændringer.  
 
Årsskrift 
Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk og Cathrinesmindes Venner udgav et smukt og 
læseværdigt årsskrift til fejringen af Cathrinesmindes 25års museumsjubilæum. Historien om 
museets tilblivelse med mange gamle, smukke billeder som illustration, fører på fineste vis læseren 
gennem hele tilblivelsesprocessen, meget fint fortalt af skriftets redaktør og forfatter, Mariann 
Kristensen. Cathrinesmindes Venner har været med i hele forløbet og endda flere år før, så skriftet 
er samtidig en fortælling om foreningens historie. 
Traditionen med at udsende et årsskrift til medlemmerne af Cathrinesmindes Venner, håber vi i 
bestyrelsen, at vi kan fortsætte, men der skal findes en ny løsning, som formentlig også vil betyde 
flere omkostninger, idet ophøret af Cathrinesminde Teglværk som selvstændigt museum medfører, 
at Museum Sønderjylland ikke umiddelbart kan påtage sig at udarbejde et årsskrift. Og der er i 
øjeblikket ikke truffet aftaler med en årsskriftskribent. 
 
Teglværksinitiativerne i Danmark 
Teglværksinitiativerne i Danmark har hidtil fungeret med tegværksmuseerne som medlemmer. Efter 
at Cathrinesminde Teglværksmuseum er ophørt som selvstændigt museum med ansat museumsleder 
her, er det ikke længere muligt, at forlade sig på denne organisationsform. Teglværksinitiativerne 
har stået for udgivelsen af ”Danmarks Teglværker”. Der er p.t. udgivet 4 bind. 
På Teglværksinitiativernes årsmøde på Uldum Mølle den 20. september, stiftedes derfor en 
forening, med det formål og arbejdsgrundlag, at fortsætte udgivelsen af serien. Foreningen har fået 
udarbejdet et sæt vedtægter. Cathrinesmindes Venners bestyrelse har forholdt sig positive til ideen, 
og vi ser det også som en naturlig opgave, at vi som forening er medlemmer af 
teglværksinitiativerne i Danmark og dermed med til at arbejdet med bogudgivelserne kan fortsætte. 
 
Teglværksvandring lørdag den 15. juni 
Tidligere museumsinspektør Torben A. Vestergaard ledte os ad teglværksstien  
med beretninger om kammerovne, ringovne, gasdreven ringovn, træ, tørv, kul, broer, 
arbejderboliger, svenskere, lippere, prøjsere, æltemøller, konkurser m.m.    



Vi besøgte Iller Slot, hvor værtsparret, Camilla og Torben, gav os lov til at se det indre af villaen, 
hvor der stadig er rum tilbage fra den tid, hvor teglværksejer Nicolaj August Matzen lod 
teglværksejerboligen bygge i 1870erne.  Stedet er i dag ”Bed and Breakfast” med god beliggenhed 
for de mange vandrere, der går ad Gendarmstien. 
Desværre havde vi regn på dagen, dog ikke mere, end at vi, der gik turen med en paraply eller 
regnfrakke, havde en særdeles udbytterig dag, hvor vi sugede til os af Torbens Vestergaards 
veloplagte beretninger. Men vejret var nok medvirkende årsag til, at vi kun var en gruppe på ca. 30 
personer.  
 
Bustur til ”Fjordenhus” i Vejle og planlagt til Clay-Museet i Middelfart 
Fjordenhus er Olafur Eliassons nye ikoniske bygning på Vejles havnefront og hovedsæde for Kirk 
Kapital A/S, som er projektets bygherre. Bygningen, indviet i 2018. 45 personer deltog i turen. 
Rundvisningen i 2 hold var fin, meget gode guider, som gav forklaringer på de tanker, som ligger 
bag Eliasson  
valg af mursten i forskellige former og farver og bygningens arkitektoniske udformning.  
Turen var planlagt at skulle fortsætte til Clay-Museet i Middelfart. Da der imidlertid var sket et 
uheld på Fyn, som spærrede af for trafikken, ændredes planen, således, at man i stedet kørte til 
Trapholt i Kolding. Ud over at se på kunst, blev der her også tid til en kop kaffe. På grund af en 
opmærksom chauffør, lykkedes det altså at undgå, at turen endte i en kedelig trafikkø, hvilket der 
blandt deltagerne og turens planlæggere var stor tilfredshed med. 
 
Omkring os 
2019 var traditionen tro ”kulturmåned” med velbesøgte aftener til de fire arrangementer. Vi 
informerede CM´s Venner ved udsendelse af E-mail, til dem, der har opgivet E-mailadresse.  
”Syng sommeren ind” i juni måned med korsang og fællessang blev også udsendt til medlemmerne 
og det samme gjorde vi i forbindelse med udstillingen ”Kunst på Broagerland”, som åbnede på 
Broagerhus den 1.oktober, og som kan ses frem til 1. januar på tirsdage fra kl. 13-17 og onsdage 
9.30-12.30 og ellers efter aftale med Kaj Østergaard. Alle plakater fra egnsspil og kulturmåneder 
er samlet i udstillingen. 
Vi udsendte ligeledes information om genforeningsspillet ”Grænsedragning” i Søgaard, som 
opføres i 2020, med en opfordring til interesserede aktører om at melde sig, idet vi ikke afvikler 
egnsspil i genforeningsåret, for ikke at konkurrere med de mange kulturelle tiltag, som afvikles af 
andre organisationer. 
 
Landsbylaugenes aktiviteter i sommerferien har igen i år været en succes med mange besøgende, 
hvilket vi også gerne benytter medlemskartoteket til at oplyse om. Og sidste udsendelse var om 
”Rædselsløbet”, som netop har været afholdt her den 2. november. Alle ovenstående vidner om de 
mange aktiviteter, som Cathrinesminde Teglværk benyttes til, og som alle er med til at opfylde 
teglværksmuseets formål, hvorfor vi som venneforening også gerne bakker om dem. 
 
Planer for næste år 
Virkeplanen for 2020 er endnu ikke udarbejdet, men vi har perifert berørt muligheden for en 3 
dages bustur, hvilket også vil være i overensstemmelse med traditionen. Denne vil formentlig gå til 
Møn og Sydsjælland. Medlemmerne vil blive orienteret sammen med opkrævning af kontingent for 
næste år. 



 
Afslutning 
Tak til alle organisationer og foreninger samt enkeltpersoner, som vi i årets løb har haft 
samarbejde med. Særlig tak til Museum Sønderjylland, Cathrinesminde teglværksmuseum og 
medarbejderne her. Også tak til bestyrelsen og revisorerne. 
Carsten Hauerberg 
 
Formandens beretning blev godkendt. 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab                                                                                         
Kassereren fremlagde regnskabet. Helmuth Hansen spurgte, om der er mulighed for at købe en 
forælter og placere en ambolt, der har stået i smedjen i Iller, på Cathrinesmindes Teglværk. 
Carsten Hauerberg svarede, at Venneforeningen er positiv overfor forslagene, men at det må ske i 
med overensstemmelse med Museum Sønderjylland.                                                                                                                                       
Regnskabet blev godkendt.  

4. Drøftelse og godkendelse af beretning og regnskab.                                                                                             
Se punkt 2 og 3 

5. Indkomne forslag: a. fra styrelsen. b. fra medlemmerne.                                                                                   
Der var ingen indkomne forslag. 

6. Drøftelse og prioritering af virkeplan for det kommende år.                                                                        
Forslag om en 4-dages tur til Møn/Sydsjælland. Én dags udflugt til Langballigau og friluftsmuseet 
Unewatt. Foredragsholder Peter Tagesen: grænsesten. 

7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.                                                                            
Fremlagt 

8. Valg af styrelse og suppleanter.                                                                                                                         
Birgitte Hell genopstillede ikke. Nanna Gellert og Joachim Hagenau modtog genvalg. Nyvalgt blev 
Gudmund Thomsen, Vester Sottrup. 

9. Valg af revisorer og suppleanter.                                                                                                                           
Tove Hagenau blev genvalgt og nyvalgt blev Ingebeth Clausen, Smøl 

10. Eventuelt.                                                                                                                                                        
Formanden takkede Birgitte Hell for mange års indsats i Cathrinesmindes bestyrelse 

Referatet godkendt af  


