
 

Generalforsamling i Lokalarkiver i Østjylland 

Lørdag d. 16. marts 2019 kl. 13.30 – 14.15. på Kulturhuset i Randers 

Til stede: 42 deltagere fra 15 arkiver 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Karl Aage Madsen, som konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og 

beslutningsdygtig. 

 

2. Bestyrelsens beretning v/formand Dorthe Søborg Skriver 

 

Ved sidste års generalforsamling var der genvalg til Hanne Skriver fra Saxild-Nølev og Kirsten 

Williams fra Beder-Malling. 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. Herudover består bestyrelsen af 

Villy Møller Jensen fra Galten, og suppleanterne Eva Schmidt fra Odder og Karl Aage Madsen fra 

Hinnerup. 

 

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt 3 møder på forskellige arkiver, som 

bestyrelsens medlemmer repræsenterer. Foreningen har på nuværende tidspunkt 54 medlemmer, 

hvilket ikke har ændret sig de seneste par år. Tæt på alle i det gamle Aarhus Amt er medlemmer. 

 

Foreningens formål er at fremme kredsens lokalhistoriske arkivers interesser, arbejde og indbyrdes 

samvirke og styrke deres stilling som kulturinstitutioner. Det gør vi primært ved at afholde kurser 

og seminarer. Seminar i foråret, modulkursus i efteråret. 

 

Den 25. april afholdt vi i Saksild seminaret Liv i lokalhistorien: Levende formidling med 

modtageren for øje med journalist Lotte Printz. På seminaret blev vi præsenteret for fif og ideer til, 

hvordan man kan formidle lokalhistorien, så den vækkes til live for en nutidig målgruppe. 

Vi havde fået kr. 16.000 fra Velux Fonden til afholdelse af seminaret, og herudover var der en lille 

egen betaling på kr. 50. Det var et rigtigt godt seminar, hvor der deltog 17 personer. 

 

Den 18. og 25. september afholdt vi i Skanderborg modul 1 om arkivadministration og lokalarkivets 

samlinger og deres bevaring med stadsarkivar Jørgen Thomsen som underviser på dag 1 og 

konservator Tina Kramer som underviser på dag 2. Kurset var en succes med 31 kursister på dag 1 

og 32 kursister på dag 2. 

 

Den 8. maj afholder vi igen seminar. Denne gang om ejendomshistorie med Peter Korsgaard. 

Kurset kommer til at foregå på Inside i Hammel. Programmet er endnu ikke helt på plads, men 

udsendes så snart de sidste detaljer falder på plads. 

 

Den 24. og 25. september afholder vi modul 2 om arbejdet med arkivalierne og lokalarkivets øvrige 

samlinger. Seminaret vil blive afhold i Saksild med Else Gade Gyldenkærne fra Faxe som 

underviser. Nærmere information følger en gang efter sommerferien. 



 

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. 

Ingen bemærkninger til beretningen, der bliver godkendt. 

 

3. Regnskab 

Hanne Skriver gennemgår regnskabet. Spørgsmål fra salen hvorfor kursusudgifterne var steget. Det 

skyldes udgift til en enkelt foredragsholder, som ønskede en anden honorarsats end 

Folkeuniversitetets. 

Regnskabet bliver godkendt. 

 

4. Indkomne forslag 

Ingen forslag 

 

5. Budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen forslår kontingentforhøjelse til kr. 250 fra 2020. 

Forhøjelsen bliver godkendt enstemmigt. 

 

6. Valg  

Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Dorthe Søborg Skriver, Peter Løvstad og Villy Møller 

Jensen. Alle er villig til genvalg. 

Dorthe Skriver, Peter Løvstad og Villy Møller Jensen er genvalgt. 

Valg af suppleanter: På valg er Eva Schmidt og Karl Aage Madsen. Begge er villige til genvalg Eva 

Schmidt og Karl Aage Madsen er genvalgt. 

Valg af revisor: På valg er Gervid F. Hansen, villig til genvalg. Gervid F. Hansen er genvalgt 

Valg af revisorsuppleant: På valg er Svend-Erik Christiansen, villig til genvalg. Svend – Erik er 

genvalgt. 

 

7. Eventuelt. 
Ormslev – Kolt Hanna Thinesen efterlyser et mindre kursus for at overskue de nye tiltag i Arkibas. 

Dorthe Skriver: Arkibasbestyrelsen udbyder 2 timers kurser om det nye i Arkibas/Arkiv.dk i 

efteråret 

Mårslet Kurt Riis: Hvor meget må interview med billeder fylde, og hvilket format på Arkiv.dk 

Dorthe Skriver: Digitalbevaring.dk liste over formater. 100 GB er nok max, derefter kan betaling 

komme på tale. Spørgsmål om format kan måske tages op på førstnævnte kursus. 

Niels Løgager Åbyhøj. Holdbarhed for formater i fremtiden- Raw- Tiff-Jpeg 

Dorthe Skriver: Kan ikke forudses. Forhåbentligt findes der til den tid et program der kan 

konvertere billeder til et nyt format. 

 

Dirigenten takker for god ro og orden. 

Dorthe Skriver takker dirigenten. 

Referent Kirsten Williams 17.3.2019 

 


