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Generalforsamling   
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Viby lokalhistorisk Forening 
Mandag den 4. marts 2019 kl. 19.00 i Viby Sognegård, 
Grundtvigsvej 4, 8260 Viby J. 

 Dagsorden:
1.      Valg af dirigent.
2.      Bestyrelsens beretning.
3.      Forelæggelse af regnskab 2018.
4.      Kommende virksomhed.
5.      Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2019.
6.      Indkomne forslag. 
7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer 2 for 2 år og 1 for1 år samt suppleanter for disse. 

                    Svend A. Lund og Marit Ø. Andersen. Begge har meddelt, at de modtager genvalg. 
      Desuden er suppleant Per Kristensen på valg.
8.      Valg af revisor.  

     Steen Juul er på valg, og modtager genvalg.
9.     Orientering om årets gang i Viby lokalhistoriske Arkiv samt fremlæggelse af 

     planlagte aktiviteter.
10.   Eventuelt.

 
Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes behandlet under pkt. 6,  
skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

 Nyheder

 
4. marts 2019 
Generalforsamling og foredrag i  
Viby Sognegård kl. 19,00

Forsommeren  
Byvandring er endnu i støbeskeen nær-
mere i næste nr. af  Nyheder.

Eftersommeren  
Byvandring er endnu i støbeskeen. Følg 
med i kommende numre af  Nyheder.

2019
Viby lokalhistoriske Forening
Formand: Poul Ankersen Tlf. 26 87 48 13
Næstformand: Niels Skov Nielsen Tlf. 61 81 74 29
Kasserer: Annie Borchmann Tlf. 22 74 22 51
Bestyrelsesmedlem: Svend A. Lund Tlf. 40 13 75 16 
Bestyrelsesmedlem: Marit Ø. Andersen               Tlf. 86 11 55 68
Suppleant: Per Kristensen                    Tlf. 86 14 30 49
Suppleant: Thomas Borch Tlf. 40 86 28 58

Foreningens postadresse:
Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby J.

Viby lokalhistoriske Arkiv på Viby Bibliotek har åbent  mandag 
kl. 15.30-17.30. Indgang gennem døren i gavlen ud mod Viby Elværk.  
Tlf. 89 40 95 65
e-mail: vibylok@gmail.com
                               Leder:    Poul Ankersen   Tlf. 26 87 48 13 

Arkivets hjemmeside:
www.vibylokalhistorie.dk - s
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Folkeuniversitetets program vedr. Århundredets festival, som i år vedrører Mellemkrigstiden. 
I 1918 var infrastrukturen i Viby udviklet med både elværk, gasværk og busforbindelser til Aarhus. FDB’s 
fabrikker var veletablerede, og der fandtes en del butikker i byen. I perioden
1918-1939 etableres flere butikker, så Kongevej (Skanderborgvej) bliver en rigtig forretningsgade, og 
der etableres også apotek og banker og endda et hotel og en biograf.
Politisk udvikler byen sig væk fra at være domineret af gårdmændene til at være en kommune med 
socialdemokratisk flertal, en rigtig arbejderby.

Arrangør: Viby Bibliotek og Viby Lokalhistoriske Arkiv
Udstillingen kan ses på Viby Bibliotek,
Skanderborgvej 170, Viby
onsdag 27/2 til onsdag 13/3
Mandag-fredag kl. 7.00-20.00
Lørdag-søndag kl. 7.00-18.00     

NB. Du skal bruge kode (sygesikringsbevis eller lånerkort og din pinkode) for at komme ind uden 
for betjeningstiden:     mandag-torsdag 10-18, fredag 10-17 og lørdag 10-14.
 

Udstilling  Viby 1918-1939

BEMÆRK ændret mødested i forhold til tidligere generalforsamlinger.

Gratis.  
Bare mød op !

Efter generalforsamlingen Foredrag :

Leif Dehnits
Aarhusianske

gadenavne

Viby Elværk 1918



Leif Dehnits
Aarhusianske

gadenavne
Efter generalforsamlingen vil forfatteren Leif Dehnits, 
som har udgivet bogen ”Aarhusianske gadenavne” , 
fortælle, hvorfor de hedder, som de gør og holde 
foredrag om bogen og gadenavnene.

Siden sidst --

Poul Ankersen

... har foreningen afholdt Arkivernes Dag og 
bogudleveringsaften.
Arkivernes dag var meget velbesøgt og ud-
tryk, som ”kan Du også huske det” og lignen-
de hørtes mange gange. En planche handlede 
om fregatten Alexander Nevskijs forlis ud for 
Harboøre i september 1868. Et af dets ankre 
var blevet bjerget og var i mange år placeret 
ved fabrikken Ankers Stålfjedre. Siden er det 
vendt tilbage til Harboøre og er nu placeret 
uden for kirken deroppe.

Også bogudleveringsaftenen var velbesøgt 
– omkring 80 medlemmer hentede Viby-
bogen til sig selv og ofte også til venner og 
bekendte. Herved sparede foreningen mange 
portokroner. Senere uddelte foreningens 
bestyrelse og andre Vibybøger i Aarhus og 
omegn. Så der blev ikke mange bøger tilbage 
til forsendelse med PostNord. Efter bogudle-
veringen var slut, holdt Per Ryolf foredrag om 
Falcks Redningskorps i Aarhus og omegn.

Foredrag Hvornår har du sidst besøgt hjemmesiden ?
www.vibylokalhistorie.dk

• Billedsøgning af vore offentlige 
   billeder direkte fra forsiden.

• Udvidet søgning på artikler i Vibybøgerne  
 
• Gårdarkiv   • Massevis af kort    

• Gravstensdatabase    • De gamle butikker

• Vibys Tidslinie     • Historier fra Viby 
   

• Historiske  fakta  fra Frederiksbjerg 
 

• Folketal gennem tiden
 
... og meget mere materiale til 
     at  blive klog på Viby.   

foto: Leif NielsenHarboøre kirke 25. september 2018 foto: Marit Ø.  AndersenPer Ryolf fortæler om Falck


