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Hadsund Museumsforening og lokalhistoriske Arkiv 
Formandens beretning for året 2020, 

fremlagt på den ordinære generalforsamling, torsdag 17. juni 2021. 

Januar måned startede stille op, vi afholdt et par møder i bestyrelsen samt i arkivgruppen. 

Vi gennemgik aktivets planen for det kommende år 2020. Vi havde planlagt flere fortællerværksteder i 
foråret, ligeledes var der nogle forslag fremme om hvem der skulle fortælle til efteråret.  

Hen over efteråret og vinteren havde vi arbejdet med udstilling om de 5 forbandede år, fortællinger om 
krigen fra 1940 til 45. Mange aftaler var faldet på plads, vi fik fremstillet en plakat som symboliserede 
hverdagen i de 5 år Sussie Ranch havde malet denne flotte plakat. 

Birte Overgaard var tovholder i en arbejdsgruppe som bestod af Leif Ringkjær, Per Roth, Kurt Krone, Hans 
Henrik Rasmussen, Jan Vestergård, og undertegnede. Birte havde stort set alle effekter på plads til en lille 
udstilling som skulle være på Butikscentret fra april og frem til september. 

Der var planlagt fakkeloptog med start her fra Museet, ad Østergade, Storegade, Vestergade Timandsvej og 
videre til Bernadottegården, hvor der så skulle være en afslutning af fakkeloptoget. En hovedtaler var på 
plads, det skulle være Inger Støjberg der havde lovet at holde talen, Mogens Jespersen ville også holde en 
tale. Skoleorkesteret skulle gå i spidsen for optoget, alt var på plads næste til mindste detalje, tilladelse fra 
Politi osv. Aftale med Bernadottegården var også på plads. 

Der var aftalt med byens butikker om at have lys i vinduerne, pyntet med bånd i farverne blå og hvid, 
billeder af det daværende Kongepar ligeledes i vinduerne. Det lykkedes os at få ??? kr. fra fonde til dette 
arrangement. Alt er nu pakket ned og befinder sig lige PT hos Birte Overgaard, det kan hurtig pakkes ud igen 
hvis vi vælger at afholde den udstilling. 

Offentliggørelse af maleriet skulle ske i april måned, men den har vi til gode endnu. Hvornår det afsløres 
kommer nok til her hen i sensommeren.  

Vi skulle også tænke på at vi skulle have en generalforsamling inden udgangen af marts måned. Datoen var 
fastsat, og det skulle foregå som sædvanlig på Kulturcentret. 

Ketty Overgaard og Pia Karstens var på valg, Pia var villig til genvalg. 

Vi var ikke ret langt inde i marts måned da vi fik restriktioner vedr.  Covid-19 ind over os, ja jeg vil ikke 
komme ret meget ind på dette da vi alle kender resultatet deraf. Vi efterlevede restriktionerne og lukke ned 
for alt, ja alle aftaler blev aflyst og nogle blev udsat til senere, og det sloges vi med endnu. 

Restriktionerne blev lempet i maj måned, så vi skulle have generalforsamlingen afholdt, og der blev vi enige 
om at det skulle være den 18. juni, men syntes godt at vi kunne afholde det her på Museet. 

Der blev annonceret med dato efter vedtægterne så der var indkaldt som bogen siger. 

Ketty var jo på valg og Christian Hagelskjær blev indstillet til valget, han var indstillet af bestyrelsen og blev 
valgt uden modkandidat. 

Bestyrelsen konstituerede sig med Undertegnede som formand, Hans Henrik som Kasser samt 
næstformand, Pia som sekretær Birthe Nørdam som ansvarlig for Arkibas og indtastninger osv. Christian har 
et stort hjerte for EDB så det blev hans domæne. Chr. Har også fået indrettet det ene af lokalerne vi har på 
Arkivet til et stillerum hvor der kan indtastes i fred og ro. 
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Vi havde i samme periode, og indtil sommerferien åbnet på arkivet nogle få gange, der var nok at se til, med 
oprydning sortering osv. Der var jo løbende hen over foråret indkommet en del af det som vi må modtage. 
Som sædvanlig holdte vi sommerferie frem til midten af august. 

Skolerne startede op igen i maj måned, og vi var ikke ret langt inde i denne måned da jeg blev kontaktet af 
en af lærerne på Hadsund Skole, han vil høre om det var muligt at vi fra Arkivets side kunne fortælle noget 
om Hadsund by, en slagt fortælling om udviklingen inden for de sidste 100 år. Jeg tog en snak med Birthe 
Nørdam, og vi blev enige om at lave en byvandring med udgangspunkt fra den gamle skole. Dette blev 
accepteret af lærerne og de ville stille med 3 hold fra 5 og 6 årgang. Det blev til 3 byvandringer med 
anekdoter og fortællinger om huse, gader, forretninger, og fabrikker, ned gennem byen til broen, og med 
afslutning på Fiskerihavnen. Dette blev en succes efter hvad lærerne udtalte sig om. 

Vi fik også en henvendelse fra 0 klasserne som gerne ville høre om forretninger i byen i 50erne og frem til i 
dag. Jeg kontaktede den gamle Borgmester Karl Kristensen, som jeg vidste at han var bydreng i byen i sin 
barndom og tidlige ungdom. Karl sagde selvfølgelig ja, vi havde en snak om hvad vi skulle fortælle om. Dette 
var også en succes at fortælle de unge mennesker om og de lyttede interessant til vores ord, den stilhed der 
var under vores snakke var helt utrolig, så det bandt børnene til stilhed. 

Arkivet startede også op, igen,  var der oprydning og sortering på dagsplanen, der blev aftalt en slags 
arbejdsfordeling af de involverede personer, nogle startede midt formiddag med at indtastning i Arkibas, og 
nogle mødte over middag for at rydde op og få registreret hvad der skulle pakkes ned og gøres klar til 
opbevaring, vi har fået tilsagn om at kunne få et par kv2 over på loftet så vi kunne opbevare nogle kasser 
der, selvfølgelig skal vi jo vide hvad der er i kasserne, så derfor registreres dette. Det er klar til, at blive 
flyttet derover, men, der er ikke ryddet op endnu, så indtil videre står det stadig på arkivet.  

Kort før kom der jo igen restriktioner vedr. Corona så gik det hele i stå igen. 

I november måned fik vi en henvendelse fra Mariager Fjord Kommune om arkivet i Visborg, der var ingen 
aktivitet så de kunne ikke blive ved med at forsvare at betale huslejen til Husfliden, kunne og ville vi 
overtage dette arkiv, det sagde vi ja til, havde møde med Jens Lykke fra Kommunen, fik lagt en plan for 
overtagelse, men vi skulle aftale det praktiske med Husfliden. Vi aftalte med Husfliden at vi kunne begynde 
at flytte arkivet ved nytårstide, og vi orienterede Visborgborgerne at det blev flyttet til Hadsund. Et par 
sværdslag fra en enkelt Visborgborger blev det til, men det løb ud i sandet. Vi fra Bestyrelsen pakkede 
Arkivet ned og flyttede det til Hadsund. Lige PT er det stadig pakket ned og befinder sig inde i Skolestuen. 
Hen over efteråret får vi nu nok tid til at få det pakket ud igen. 

De foredrag vi skulle have haft i foråret 20 som blev flyttet til efterår, blev jo også aflyst, men er nu langt om 
længe har vi fået en dato for det foredrag om Hitlers fotograf på plads her til september. 

Hen over 2020 fik vi mange opkald om forskellige opgaver, nogle blev løst på kort tid, andre ligger endnu og 
venter på at vi kommer i gang med at dykke ned i arkivet for at finde oplysningerne, så der er arbejde meget 
langt ud i fremtiden. 

Marianne Andersen, Birte Overgård, Lars Sølgaard fra ØH har i samme periode arbejdet på at udgive en bog 
om modstandsfolkene her fra området, de er nået langt på dette projekt og den kommer til udgivelse her 
hen over efteråret hvis økonomien falder på plads til trykning osv. I samme periode har Birte Overgård 
arbejdet på en fortælling om gaderne i Hadsund, om det kommer i bogform, vides ikke endnu, det tager vi 
stilling til senere. 

Ja nu er vi jo 3 måneder forsinket med generalforsamling og der er næsten gået et halvt år uden den store 
aktivitet, det er vi jo utrolig kede af, der er ikke kommet noget ud herfra, men det skyldes ikke uvilje men 
der har ikke været så meget der har været relevant så vi forventer at vende tilbage i august måned, med 
fornyede kræfter og gerne med et par stykker mere til at give nogle hjælpende hænder, der er nok at tage 
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fat på. 

Slægtsforskerne er stadig interesserede i at fortsætte, men det har været lidt af en udfordring med nettet 
her i huset, det skal arbejdes på at få det løst endnu en gang. 

I efteråret 2020 ansøgte vi om penge til nye bærbar computer overhead-projektor som kunne bruges ude i 
byen ved open by night arrangementer osv. Tanken med dette er at vi kan forefindes på Butikscentret hvor 
vi så ville vise gamle film og billeder fra Byen og området, for at skabe kontakt med nye potentialer 
medlemmer, jeg er overbevist om at det nok ville lykkedes. Vi har fået tilsagn fra Butikscentret at vi godt 
måtte være der, vi vil så forsøge at bemande en sådan stand med 4 til 5 personer. 

Dette var mine ord for året 2020, så er der nogle der har nogen spørgsmål ja så spørg bare løs.  


