
Generalforsamling i Lokalarkiver i Østjylland tirsdag den 11. august i Stjær 
Forsamlingshus, Tåstrupvej 4, 8464 Galten. 
Kl. 18-19.30 
Til stede: 20 medlemmer 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

1. Valg af dirigent 
Svend Erik Christiansen blev valgt og erklærede generalforsamlingen for lovligt 
indvarslet og beslutningsdygtig. 
Referent Kirsten Williams 

2. Bestyrelsens beretning v/formand Dorthe Skriver 
Ved sidste års generalforsamling var der genvalg til Dorthe Søborg Skriver fra 
Galten, Peter Løvstad fra Them og Villy Møller Jensen fra Galten. 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 55 medlemmer, et nyt medlem i forhold til sidste år.  
 
Foreningens primære aktivitet består i at arrangere kurser og seminarer, for 
derigennem at højne medlemmernes arkivkundskaber. Vi er begyndt på at afholde 
et seminar i foråret og et modulkursus i efteråret. I 2019 afholdt vi følgende 
arrangementer: 
 
Den 8. maj 2019 afholdt vi seminar i Hammel om ejendomshistorie med Peter 
Korsgaard, arkivar ved Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tidligere 
Kort og Matrikelstyrelsen). Her blev vi indført i hvilke teknikker og arkivalier man 
kan benytte til at blive klogere på et områdes ejendomshistorie. Det var et godt og 
oplysende seminar med 48 deltagere. Kursusstedet er desværre ikke særlig 
velegnet, så der planlægger vi ikke at afholde kursus igen. 
 
Den 24. og 25. september 2019 afholdt vi modul 2 i Saxild om arbejdet med 
arkivalierne og lokalarkivets øvrige samlinger med Else Gade Gyldenkærne fra 
Faxe som underviser. Der var 34 deltagere på dag 1 og 33 på dag 2. Deltagerne var 
meget tilfredse med kurset og underviseren. 
 
I foråret 2020 havde vi planlagt at afholde et seminar om udvandring. Det måtte vi 
desværre aflyse pga. Corona-epidemien. Seminaret vil i stedet blive afholdt i foråret 
2021. Den planlagte generalforsamling med udflugt i marts måtte også aflyses og 



afholdes nu i dag i en meget neddroslet version. 
Den 22. og 23. september 2020 afholder vi modul 3 om billeder. Seminaret vil blive 
afholdt i Saxild med Else Gade Gyldenkærne fra Faxe som underviser dag 1 og 
Gunner Byskov fra Medieskolerne i Viborg som underviser dag 2. Invitation er 
udsendt i begyndelsen af august, og vi håber at se mange. 
 
I bestyrelsen vil vi altid gerne hører, 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 hører fra jer, hvis der skulle være nogle arkiver, som 
har lyst til at huse næste års generalforsamling. 
Ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen. 
 

3. Regnskab v/Hanne Skriver 
I 2019 et overskud på 3.743 kr. 
Regnskabet blev godkendt 

4. Indkomne forslag 
Ingen forslag 

5. Budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 250 
Budgettet blev godkendt. 

6. Valg 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Hanne Skriver og Kirsten Williams. 
Hanne Skriver er villig til genvalg. Kirsten Williams genopstiller ikke. 
Rie Carlsen fra Mårslet blev valgt og Hanne Skriver blev genvalgt 
Valg af suppleanter: På valg er Eva Schmidt og Karl Aage Madsen. Begge er villige 
til genvalg. Eva Schmidt og Karl Aage Madsen blev genvalgt. 
Valg af revisor: På valg er Gervid F. Hansen, villig til genvalg. Gervid F. Hansen 
blev genvalgt. 
Valg af revisorsuppleant: På valg er Svend-Erik Christiansen, villig til genvalg. 
Svend-Erik Christensen blev genvalgt. 
 7. Eventuelt. 
A: Svend-Erik Christiansen: Velux fonden forventes fortsat at støtte Aktive ældre. 
Det er dog usikkert, om en ny aftale når at bliver færdig i 2020. Fremover vil man 
ikke kunne søge om tilskud til udstyr som PC mv. 
B: Erik Korr Johansen: Forslag om kursus om nye digitale kort/Peder Dam 
Kortlægning af Danmark. Artikel i Slægtsforskeren 
C: Erik K.J - vejvisere hvor finder vi ud af hvor folk bor, der er ikke trykt nye fra 
2016.  
E. Svend Erik C.: Kirkebøger føres op til 1960, kirken har derefter et digitalt register. 
Hvordan får vi adgang til det. 
F: Dorthe Skriver Arkivernes dag: Tema er frit i år. 
G: Svend-Erik oplyser at der findes en omfattende database med kopier af 
hjemmesider ”archive.org ”(way back machine kaldes den også) 



H: Lydfiler, billedfiler hvordan opbevares det: Se hjemmesiden ”Digital bevaring” 
om hvad der anbefales nu. 
I: Nørhald Egnsarkiv skal aflevere 6 kasser med sognerådsprotokoller mv.til 
Randers Stadsarkiv. 
J:Svend Erik Sognerådsprotokoller: Digitalisering af protokollerne i Aarhus 
Kommune m.fkl. er del af et internationalt projekt, hvor teksten føres ind i et 
program transkribus. Formålet er at få maskiner til at læse håndskrift. Det styres af 
Stadsarkivet- 60 til 70 % gengivelse af skriften kan nu læses. 
Via hjemmesiden "Retrodigitalisering" som styres fra Aarhus Stadsarkiv, at der i alt 
kun er 7 af 98 kommuner i Danmark, som har fået digitaliseret og synliggjort deres 
sognerådsprotokoller. 5 af de synlige kommuner er på Sjælland, og de sidste 2 
kommuner er i Østjylland - nemlig kommunerne Aarhus og Norddjurs. Det kan ses 
på adressen: https://www.retrodigitalisering.dk/protokoller/ 

Statens Arkiver har også tilgængeliggjort sognerådsprotokoller - f.eks. de fleste fra 
landkommunerne omkring Aarhus - bl.a. fra Beder-Malling. Se 
adressen: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/175  
G: Løst og fast om håndtering af Covid 19, som er meget forskelligt. Aarhus Kommune er 
restriktiv. 
Bestyrelsen takkede Kirsten for tiden i bestyrelsen med en vingave. 
Svend Erik afsluttede generalforsamlingen efter kaffe og kage. 

17. august 2020 Kirsten Williams 
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