Generalforsamling for Lokalarkiver i Østjylland d. 18. marts 2017 på Gammel Høver
Kro, Silkeborgvej 39, 8464 Galten kl. 14-16.
38 deltagere
Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent.
Svend-Erik Christiansen blev valgt og erklærede generalforsamlingen lovlig og
beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning v/formand Niels Løgager
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen 12. marts 2016.
På vores første møde efter generalforsamlingen kunne vi konstatere, at vi nok havde
fået et nyt medlem, nemlig Hou Lokalhistoriske Arkiv, men at foreningen på Samsø
har meldt sig ud, fordi de ikke mente at de fik nok ud af medlemskabet. Til gengæld
har vi sidst på året fået et nyt medlem, Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Hvorslev
kommune. Velkommen til begge arkiver. Der er nu 54 medlemmer.
Aktiviteter:
43 deltog i seminaret ”Kursus i Lyd og film” den 25. oktober på Kulturhuset Inside
Hammel.
Modul 2 blev afholdt den 16. og 23.november 2016 med 26 deltagere ligeledes i
Hammel. Karl Aage var kursusleder på begge kurser.
Bestyrelsen har vedtaget på skift at afholde modul 1-4 om efteråret, og i foråret at
afholde et seminar med forskellige emner. I år bliver det ”Kend din historie og bliv
bedre til datering af billeder” på Kulturhuset i Saksild.
Fotoregistranten:
Fotoregistranten er ikke rigtig kommet i gang, hvilket måske skyldes, at der mange
steder slet ikke har været nogen professionel fastboende fotograf. Formanden har
bearbejdet Leif Dehnits skitser over århusfotografer, hvilket har grebet om sig, og
blevet et større projekt, til glæde for Århus Stadsarkiv og foreningen. Formanden
fortsætter med arbejdet.
Foreningens arkiv har hidtil fulgt den på enhver tid siddende formand, og var vokset
til to flyttekasser. De er blevet sorteret, en del er blevet kasseret, mens resten er
blevet registreret og overdraget Århus Stadsarkiv.
Hjemmesiden er besøgt af 6200 i 2016. Alle tilmeldinger til kurser og seminarer sker
gennem hjemmesiden.
Dette bliver min sidste beretning, idet jeg har valgt at stoppe, for at kaste mig over
andre opgaver. Tak for nogle spændende og meningsfulde år, hvor jeg har haft
fornøjelsen af et godt samarbejde med mange udfordringer og nye mennesker.
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab v/Hanne Skriver
Lille underskud 2.196,66 kr. Godkendt
4. Indkomne forslag:
Ingen forslag er indkommet
5. Budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
v/Hanne Skriver
Budgettet fremviser et underskud på 9.100, afhængig af hvor mange der tilmelder sig
seminar og modulkursus.
Kontingentet er uændret på kr. 200
6. Valg til bestyrelsen
Dorthe Skriver er på valg, villig til genvalg.
Formand Niels Løgager Nielsen ønsker ikke genvalg, næstformand Leif Juul
Pedersen ønsker ikke genvalg. Der skal vælges to nye medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår Peter Løvstad Egnsarkivet for tidl. Them Kommune og Willy
Møller Jensen Galten.
Dorthe Skriver er genvalgt, Peter Løvstad og Villy Møller Jensen er valgt.
På valg er suppleanter: Eva Schmidt og Karl Aage Madsen, villig til genvalg.
Eva og Karl Aage er genvalgt
På valg er revisor Gervid F. Hansen, villig til genvalg og revisorsuppleant Svend-Erik
Christiansen, villig til genvalg. Gervid og Svend-Erik er genvalgt.
7. Eventuelt
Kirsten Williams uddeler invitation til seminar 8.maj. 2017
Eva: Efterlyser ønsker om modulkurser- nr. 1 er foreslået
Fra salen et forslag om seminar Hvordan skriver man historie. Dorthe oplyser at SLA
holder seminar d. 9.maj om Erindringer og indsamling heraf.
Niels: Har foto med fra forskellige arkiver- tag evt. med til naboarkiv
Svend-Erik: Folketællinger i Sverige 1950-1960 åbent i weekenden
Eva takker Niels for mange års arbejde i bestyrelsen og for 10 år som formand og
overrækker en vingave.
Kirsten efterlyser arkiver, der vil lægge hus til næste årsmøde før
generalforsamlingen.
Dirigenten afslutter generalforsamlingen
Niels takker dirigenten for god ledelse.
Referent Kirsten Williams 22.marts 2017

