Generalforsamling i Lokalarkiver i Østjylland
Sted: Vester Mølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg Lørdag d. 21. marts 2015 kl.
14.30- 15.30
Antal deltagere: 37 deltagere fra 18 arkiver
Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent.
Svend-Erik Christensen blev valgt
2. Bestyrelsens beretning
Niels Løgager Nielsen fremlagde beretning om bestyrelsens arbejde i 2014/15
Umiddelbart efter generalforsamlingen den 29. marts 2014 konstituerede bestyrelsen
sig således:
Formand: Niels Løgager Nielsen, Åby-Åbyhøj Lokalhistoriske Arkiv
Næstformand: Leif Juul Pedersen, Skanderborg Historiske Arkiv
Sekretær: Kirsten Williams, Beder-Malling Egnsarkiv
Kasserer: Hanne Skriver, Saxild-Nølev Lokalarkiv
Bestyrelsesmedlem: Dorthe Skriver, Galten Lokalarkiv
Suppleanter: Eva Schmidt, Odder Lokalhistoriske Arkiv og Leif Dehnits
Revisor: Gervid F. Hansen og revisorsuppleant: Svend-Erik Christiansen
Bestyrelsen har afholdt 5 møder siden sidste generalforsamling.
Ting der har fyldt meget i bestyrelsen, er flytningen af Erhvervsarkivet fra Århus til
Viborg. Formanden har løbende fulgt udviklingen med læserbreve, møder m. v.
Vort flerårige, stort anlagte projekt om en fotoregistrant er omsider sat i værk. Der
har ikke været nogen reaktioner på udsendelsen, andet end der i skrivende stund er
indkommet underretning om 3 fotografer fra Molsarkivets område. Kommentarer og
forslag til det udsendte modtages stadig.

Som i nok har erfaret er ikke alene Arkibas5, men også Arkiv.dk kommet i luften.
Sidstnævnte ved en officiel reception i Odense den 20. februar 2015
Modulkurser: Der blev afholdt kursus i modul 2 den 24. og 31. januar 2014 med god
deltagelse, og modul 1 den 12. og 19. september 2014 med henholdsvis 15 og 16
deltagere. Kurserne fik en pæn evaluering.
Modul 2 kører nu den 20. og 27. marts 2015 med 23 og 21 deltagere.
Hjemmesiden: www.lokalarkiver-ostjylland.dk er i luften, men er endnu ikke ført á
jour.
Vi prøver på at hverve nye medlemmer, da der er 8 arkiver, der ikke er medlem.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab
Kasserer Hanne Skriver gennemgik regnskabet, hvor der er et større underskud for
2014.
Det blev diskuteret, om der næste år skal betales et beløb for frokost til
generalforsamlingen.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget
4. Indkomne forslag:
Bestyrelsen havde fremsendt et forslag til vedtægtsændring af § 5 Bestyrelsen.
Der tilføjes 2 linjer efter den tidligere tekst:
Foreningen tegnes af formanden og næstformanden. I tilfælde af formandens forfald,
tegnes foreningen af næstformanden og kassereren.
Ændringsforslaget blev vedtaget.
5. Budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent.
Budgetforslaget og forslaget til uændret kontingent blev vedtaget
6. Valg til bestyrelsen
På valg er Leif Juul Pedersen, Niels Løgager Nielsen og Dorthe Skriver: Alle blev
genvalgt.
Suppleanter: Eva Schmidt genvalgt. Karl Åge Madsen fra Hinnerup Egnsarkiv blev
valgt.
Revisor Gervid F. Hansen og revisorsuppleant Svend-Erik Christiansen blev
genvalgt.
7. Eventuelt.
Intet.
Referant Leif Juul Pedersen 29.4.2015

