
 
 

19. marts 2016 
Referat fra generalforsamlingen i Lokalarkiver i Østjylland d. 12. marts 2016. 

 

16 arkiver var repræsenteret med i alt 46 deltagere. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. Svend-Erik Christiansen, Brabrand, blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovlig indvarslet. 

2. Bestyrelsens beretning. Da formanden var forhindret i at komme, blev beretningen fremlagt af Kirsten 
Williams: 

Bestyrelsens beretning om foreningens gang i 2015. 

Efter forrige års generalforsamling den 21. marts, afholdt bestyrelsen et møde den 27. april, hvor nyvalgt 
suppleant i bestyrelsen, Karl Aage Madsen blev budt velkommen. 
Bestyrelsen konstituerede 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 Karl Åge Madsen, Hinnerup Egnsarkiv 
Revisor: Gervid F. Hansen og revisorsuppleant: Svend-Erik Christiansen. 
 
Der har været holdt 4 bestyrelsesmøder siden forrige generalforsamling. 
 
Medlemmer. 
Foreningen havde 53 medlemmer efter generalforsamlingen. Bestyrelsen kunne konstatere, at 8 arkiver i 
området ikke var medlemmer, så vi skrev til dem. Hou Lokalhistoriske arkiv har efterfølgende meldt sig ind, 
velkommen. 

 

Kurser. 
Modul 3 – om billeder - blev afholdt i marts med 22 deltagere på 1. dagen og 18 deltagere på 2. dag. Modul 
4 – lokalarkivets forhold til omverdenen og formidling af lokalhistorien - blev afholdt den 23. og 30. oktober 
med henholdsvis 21 og 22 deltagere.  
Sidst på foråret forventer vi at kunne arrangere et 1 dags kursus om registrering og opbevaring af film, lyd 
mv. i Hammel. 
Modul 2 - arbejdet med arkivalier og lokalarkivets øvrige samlinger – forventes afholdt i september 2016. 
Planen er forsøgsvis at henlægge kurserne til Dokk1, fordi der er kantine, hvor vi kan bestille mad. Lån af 
lokaler er gratis. 



 
Medlemsmøder. 
Der har været afholdt et vellykket medlemsmøde på Stadsarkivet den 22. september med rundvisning og 
kaffe. Stadsarkivar Søren Bitsch viste de 40 deltagere rundt.  
Et medlemsmøde i efteråret 2016 kunne være en rundvisning på Dokk 1 inklusive et besøg i Stadsarkivets 
nye lokaler. Stadsarkivet åbner igen 4. april tirsdag-onsdag-torsdag. 
Bestyrelsen hører gerne om andre forslag til kurser eller medlemsaftener. 
 
Fotografregistranten. 
Der er ikke så meget gang i projektet, muligvis fordi der ikke har været så mange fastboende fotografer i de 
mindre landsbyer/byer. Der fundet ca. 80 fotografer fra Århus. De er indsamlet af Leif Dehnits, og afleveret 
til Stadsarkivet. Vi opfordrer alle arkiver til at indberette, hvad de har, også selv om der ikke er mange 
oplysninger om fotografen eller hans virke. 
  
Besparelser. 
For 22 af foreningens arkiver, der hører under Århus Kommune har vinteren været lidt for spændende, idet 
Århus Byråd havde planer om en besparelse på 300.000 på arkivernes budget. Der var en fejlagtig opfattelse 
af, at løn til arkivledere udgjorde 2/3 af budgettet. Alle besparelserne er nu taget af bordet efter rigtig mange 
høringssvar, der gav udtryk for fejl i forudsætningerne for besparelserne. Arkiverne kan ånde lettet op de 
næste 4 år. 
I anledning af Rådhusets 75 års jubilæum, holder de 22 lokalarkiver i Aarhus Kommune en udstilling i 
Rådhushallen 1-10. april ”I lokalhistoriens tegn – en udstilling om 75 års udvikling i og omkring Aarhus. ” 
 
Efterfølgende blev der udtalt ros til foreningens aktiviteter og særlig til arkivudvalget i Aarhus, der gik aktivt 
ind i diskussionerne omkring besparelserne på arkivområdet. 
Beretningen blev godkendt. 
 
3. Regnskab 2015. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Hanne Skriver. Regnskabet godkendt. 

4. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 

5. Budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent. Kassereren fremlagde 
budget for 2016 og foreslog uændret kontingent. Vedtaget. 

6. Valg til bestyrelsen.  

Hanne Skriver og Kirsten Williams var på valg. Genvalgt. 
Suppleanter på valg: Eva Schmidt og Karl Aage Madsen. Genvalgt.  
Revisor Gervid F. Hansen genvalgt. Revisorsuppleant Svend-Erik Christiansen genvalgt. 
 
7. Eventuelt. 

Lisbeth Bonde, Saxild-Nølev, fortalte, at der er en gruppe, der stadig kæmper for at få en fjernlåns-læsesal 
etableret i Aarhus, efter at Erhvervsarkivet er flyttet til Viborg. Man vil forsøge at skabe kontakt til 
politikerne igen – både lokalt og nationalt - og hun kom med en appel om at støtte op om arbejdet. Der 
dannes nu en forening, en paraplyorganisation, og hun håber, at vores forening vil støtte dette nye tiltag. 
Per Nielsen, Hjortshøj-Egå, foreslog, om man kunne lave en fælles platform for alle de arrangementer, 
arkiverne laver. Svar, at det evt. kunne være på Facebook. 
Dorthe Skriver bemærkede, at vi alle kunne tænke over, hvor generalforsamlingen til næste år skal være. 
 

Referent Eva Schmidt 

 
Og tak til Nørhald arkiv for et meget fint og spændende arrangement om formiddagen! 


