
 
Generalforsamling i Lokalarkiver i Østjylland 3. marts 2018 kl.13.30-15.00 

Hotel Montra Park, Thorvald Køhlsvej 25, 8300 Odder 

Antal deltagere 45, fra 16 arkiver. 

 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægter: 

 

1. Valg af dirigent. 

Svend Erik Christiansen er valgt og konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig. 

Referent Kirsten Williams 

 

2. Bestyrelsens beretning v/formand Dorthe Skriver 

 

Ved sidste års generalforsamling trådte både formand Niels Løgager Nielsen fra Åby-

Åbyhøj og næstformand Leif Juul Pedersen fra Skanderborg ud af LiØ’s bestyrelse. 

Ind kom i stedet Villy Møller Jensen fra Galten og Peter Løvstad fra Them. Herefter 

konstituerede bestyrelsen sig med Dorthe Søborg Skriver fra Galten som formand, 

Peter Løvstad fra Them som næstformand, Hanne Skriver fra Saxild-Nølev som 

kasserer og Kirsten Williams fra Beder-Malling som sekretær. 

 

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt 4 møder på forskellige arkiver, 

som bestyrelsens medlemmer repræsenterer. Foreningen har på nuværende tidspunkt 

54 medlemmer, hvilket ikke har ændret sig de seneste par år. Foreningen har også en 

hjemmeside, som i 2017 har været besøgt af 8.469 personer. 

 

Bestyrelsen har, som nævnt på sidste generalforsamling besluttet, at vi vil afholde et 

seminar om foråret og et modulkursus om efteråret. 

Den 8. maj afholdt vi i Saxild seminaret Kend din historie og bliv bedre til datering 

af billeder. Her fortalte Niels Jonassen om datering af billeder vha. biler og 

nummerplader, Nikolaj Hyllestad om arkitektur og stilarter og Anne-Grete Steckhahn 

om mode fra 1860’erne til 1950’erne. Vi havde et flot fremmøde på 50 personer. 



Den 25. og 26. september afholdt vi modul 4 om lokalarkivets forhold til omverdenen 

og formidling af lokalhistorien i Saxild med Henning Sørensen fra Dragør som 

underviser. Kurset var en succes med 16 deltagere på dag 1 og 18 på dag 2. 

 

Til foråret afholder vi den 25. april et seminar i Saxild med Lotte Printz, som primært 

kommer til at handle om formidling af arkivets gode historier, men som også kort vil 

berøre indsamling og interviewteknik. LiØ har søgt Velux Fonden om støtte til 

seminaret og fået kr. 16.250 til formålet. Vi forventer dog en lille egenbetaling for 

kurset på kr. 50 pr. person. Program udsendes snarest. 

 

Til efteråret planlægger vi at afholde modul 1 om arkivadministration og 

lokalarkivets samlinger og deres bevaring, sandsynligvis i slutningen af september. 

Nærmere information følger en gang efter sommerferien. 

 

LiØ’s bestyrelse har besluttet, at vi fremover afholder modulkurserne i rækkefølge, så 

vi over en firårig periode kommer igennem de fire arkivfaglige moduler, hvorefter vi 

begynder forfra. Modul 5, som handler om arkivledelse og er specielt møntet på 

arkivlederen, har vi valgt ikke af afholde. Her henviser vi til SLA’s kurser, som næste 

gang udbyder modul 5 i Nykøbing F. til september og i Vejle i 2019. 

 

I bestyrelsen vil vi altid gerne høre, hvis der er nogle, som har gode forslag til 

indholdet af seminarer. Vi hører også gerne om velegnede steder, hvor vi kan afholde 

vores kurser. Bestyrelsen er nemlig interesseret i at sprede kursusvirksomheden ud til 

så mange forskellige steder i vores dækningsområde, som muligt. Vi vil også gerne 

høre fra jer, hvis der skulle være nogle arkiver, som har lyst til at huse næste års 

generalforsamling. 

 

Niels Løgager fra Åby-Åbyhøj foreslår et udvidet kursus i WordPress til hjemmeside. 

Beretningen godkendes. 

 
3. Regnskab v/Hanne Skriver 

Indtægter kr. 32.707,47. Udgifter kr. 37.522,72. Underskud kr. 4.815,25. Beholdning 

pr. 31.12.2017 kr. 76.632,91, idet støtten fra Velux Fonden er indsat på kontoen. 

Regnskabet godkendes. 

 

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 kr. 7.750 afhængig af, hvor mange der tilmelder 

sig seminar og modulkursus. 

Kontingentet er uændret på kr. 200. 

 

6. Valg til bestyrelsen 

Hanne Skriver er på valg, villig til genvalg. Genvalgt 

Kirsten Williams er på valg, villig til genvalg. Genvalgt 

På valg er suppleanterne: Eva Schmidt og Karl Aage Madsen, villig til genvalg. 

Begge er genvalgt 

 

På valg er revisor Gervid F. Hansen, villig til genvalg, og revisorsuppleant Svend-

Erik Christiansen, villig til genvalg. Begge er genvalgt 
 

7. Eventuelt 

Niels Løgager orienterer om fotoregistranten. Ingen fotografer i de små byer. Niels 

har undersøgt fotografer i Aarhus via folketællinger, kirkebøger og vejvisere. Niels 

fortæller om forskellige fotografer, men er ikke færdig med at gennemgå registrene. 

At være fotograf er ofte et kvindeerhverv. Foreningen vil gerne kunne udarbejde en 

liste over fotografer i Østjylland. Der ligger en formular på hjemmesiden. 

Medlemmerne opfordres til at indberette kendskab til fotografer via hjemmesiden. 

 

Eva Schmidt spørger, om der er ønske om at indkøbe udstyr til fælles brug. Også i 

2018 er der mulighed for at søge støtte fra Velux Fonden. 

 

Dorthe Skriver: Persondataforordning indføres 26.maj. Privatpersoner har ret til egne 

data. Lovhjemmel – lokalarkiverne er ikke dækket af arkivloven, derfor kræves der et 

samtykke.  Forskel Situationsbillede/portrætbillede: Situationsbilleder kræver ikke 

samtykke fx foto af børn i skolegård, hvorimod et klassebillede kræver samtykke fra 

alle. Forordningen gælder for fysiske personer og 10 år efter deres død. De sidste 

afventer dansk lovgivning. SLA vil udarbejde generelle retningslinjer. Der skal 

arbejdes på at udarbejde samtykkeerklæringer. Det er det enkelte arkivs ansvar, 

hvilke billeder de offentliggør. Men det er også arkivets ansvar at bevare og 

offentligøre kulturarven. 

 

Rie Carlsen fra Mårslet ønsker sig et pædagogisk værksted, hvor der er maskinpark 

og hjælp, så fx DVD kan overspilles. 

 

Annemarie Mikkelsen, Mårslet. Foreningen for Bykultur har fotoudstilling på Dokk1 

6.-16. marts om landsbykultur, debat 13. marts (tilmelding). Udstilling og møde er 

resultat af 4 busture i kommunen. 

  



Dirigenten afslutter generalforsamlingen. 

 

Dorthe takker Eva Schmidt for rundvisning på Odder Museum, dirigenten for god 

ledelse og tak til deltagerne. 

 

Referent Kirsten Williams  
 

 


