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Generalforsamling lørdag den 28. august 2021 kl. 11.00. Sognehuset, Blichersvej 31, Thorning, 

8620 Kjellerup. 

 
Til stede fra bestyrelsen: 

Dorthe Søborg Skriver, formand, Galten Lokalarkiv, Peter Løvstad, næstformand, Egnsarkivet for tidl. Them 

Kommune, Hanne Skriver, kasserer, Saxild-Nølev Lokalhistoriske Arkiv, Annemarie Carlsen, sekretær, 

Mårslet Egnsarkiv, Villy Møller Jensen, bestyrelsesmedlem, Galten Lokalarkiv. 

 

Dagsorden. 

1. Valg af dirigent. 

Svend Erik Christiansen (SEC) blev valgt, takkede for valget og konstaterede, dagsordenen var 

udsendt rettidig. 

2. Bestyrelsens beretning. 
Dorthe Søborg Skriver fremlagde beretningen 

Ved sidste års generalforsamling var der genvalg til Hanne Skriver fra Saxild-Nølev. Kirsten Williams fra Beder-Malling 

genopstillede ikke. I stedet blev Rie Carlsen fra Mårslet valgt. 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 Rie Carlsen fra Mårslet 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 2 møder. Foreningen har på nuværende tidspunkt 55 medlemmer.  

Foreningens primære aktivitet består i at arrangere kurser og seminarer, for derigennem at højne medlemmernes 

arkivkundskaber. Vi har de senere år afholdt et seminar i foråret og et modulkursus i efteråret. I det seneste foreningsår 

afholdt vi følgende arrangementer: 

Den 22. og 23. september 2020 afholdt vi modul 3 i Saxild om billeder med Else Gade Gyldenkærne fra Faxe som 

underviser på dag 1 og Gunner Byskov fra Medieskolerne i Viborg som underviser på dag 2. Der var 21 deltagere på dag 1 

og 19 på dag 2. Deltagerne var meget tilfredse med kurset og underviserne. 

I foråret 2020 havde vi planlagt at afholde et seminar om udvandring. Det måtte vi desværre aflyse pga. Corona-

epidemien. Seminaret blev herefter udskudt til foråret 2021, men endnu engang måtte vi aflyse pga. Corona-nedlukning. 

Nu håber vi meget, at vi kan afholde det i foråret 2022. 

Den planlagte generalforsamling med udflugt i marts 2020 måtte desværre også aflyses og et meget reduceret 

arrangement kun med generalforsamling og spisning blev afholdt i Stjær Forsamlingshus den 11. august 2020. Den 

planlagte udflugt bliver i stedet gennemført ved dette års generalforsamling. 

Den 8. og 9. september 2021 afholder vi modul 4 om lokalarkivets forhold til omverdenen og formidling af lokalhistorien. 

Seminaret vil blive afholdt i Saxild med Henning Sørensen fra Dragør som underviser. Pt. er kurset dog i fare for at blive 

aflyst pga. for få tilmeldte, så hermed en opfordring til at gribe fat i arkivets medarbejdere og få meldt sig til. 

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 hører fra jer, hvis der skulle være 

nogle arkiver, som har lyst til at huse næste års generalforsamling. 
Kirsten Williams, Beder-Malling Egnsarkiv. Foreslog besøg på Maltfabrikken i Ebeltoft til næste 

generalforsamling. 

 

3. Regnskab. 

Hanne Skriver fremlagde regnskab for 2020, hvor LiØ gik ud med en egenkapital pr. 31. december 

2020 på kr. 55.420,93, hvoraf kr. 7.782,62 var årets overskud. 

På forespørgsel om, hvad kr. 500,00 til gebyrer dækkede, var svaret gebyr til Sparekassen 

Kronjylland. 

Regnskab og budget blev godkendt. 

 

4. Valg. 

Bestyrelsesmedlemmer: Dorthe Søborg Skriver, Peter Løvstad og Villy Møller Jensen var på valg. 
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Alle genvalgtes. 

Suppleanter: Eva Schmidt og Karl Aage Madsen var på valg. Ingen ønskede genvalg. 

Claus Hedemann Jensen fra Højbjerg Holme Lokalhistoriske Arkiv og Jørn Christiansen fra 

Lokalhistorisk Arkiv i Vejlby Risskov blev valgt. Jørn Christiansen havde givet skriftligt tilsagn. 

Revisor: Gervid F. Hansen blev genvalgt. 

Revisorsuppleant: Svend-Erik Christiansen blev genvalgt. 

 

5. Eventuelt. 

Annemarie Carlsen, bestyrelsesmedlem, undskyldte forsinkelsen som udsatte mødet med 15 

minutter. 

Dorthe Søborg, formand, takkede Karl Aage Madsen for tiden som suppleant og overrakte to 

flasker rødvin. 

SLA holder årsmøde i Middelfart den 2. og 3. oktober. 

Der har været ansættelsessamtale til stillingen i SLA, da Mads har fået arbejde på Rigsarkivet i 

Aabenraa. Mere kan ikke siges pt. 

Kirsten Williams, Beder-Malling Egnsarkiv, fortalte om Covid-erfaringer med anderledes 

arbejdstider. Medarbejderne blev delt i tre hold, hvoraf det ene var på arkivet 5 timer onsdag 

formiddag, de andre to henholdsvis torsdag formiddag og eftermiddag med i alt 7 timer. 

Medarbejderne ønsker at fortsætte på denne måde, det giver mere ro, og de kan bytte vagter 

indbyrdes. Det giver flere åbningstimer, samtidig med, arkivet har bedt besøgende om at ringe, før 

de kommer, så spørgsmål kan forberedes. 

Niels Løgager Nielsen, Åby - Åbyhøj Lokalhistoriske Arkiv, da arkivet ligger i et bibliotek, skulle de 

følge andre regler, end selvstændig beliggende arkiver. De måtte ikke komme på arkivet. 

Biblioteket lukker, der er bygget nyt, og arkivet flytter med. Beskrev problemer med arkivets reoler, 

der meget nemt væltede. Ønsket om kompaktreoler kunne ikke imødegås fra kommunens side. 

Løs snak, styret af SEC. 

GDPR – på dansk databeskyttelsesforordningen – hvilke billeder kan komme på nettet – og hvilke 

ikke. De er et tilsyn og giver ikke et klart svar. Brokker nogen sig, kan billedet fjernes. 

Der har været klage over billede af gravsted, kan nu ikke ses på nettet, men er synlig i arkivets 

registrering. Bryllupsbilleder, konfirmationsbilleder blev omtalt. 

Arkivlov fra 2003 er revideret, men ikke godkendt endnu. 

Der kan søges fondsmidler til kompaktreoler (Kompaktreoler er tæt sammenstillede mobile reoler, 

som enten kan køre frit eller på gulvmonterede skinner). 

Der kan købes sølvfisklokkedåser i lighed med myrelokkedåser. De er effektive. 

Arkiverne skal være opmærksomme på sølvfiskens storebror – skægkræet - der er en invasiv art og 

svær at komme af med. De menes at være kommet med f.eks. papæskerne, og visse steder, bliver 

disse æsker anbragt i fryserum inden brug. 

CD-rom og DVD skal opbevares liggende – ellers ”samler skidtet sig nederst”, og de dur ikke mere. 

Opfordring til at overføre på eksterne drev. 

min.ejendom.net blev omtalt som et sted, hvor oplysninger om huse kan findes (kommunale sider). 

Svend-Erik Christiansen omtalte udfordringer - Brev – telefon – sms -email – nye kildetyper, hvor en 

del forsvinder for os.  

Digital kontra papir, indsamling af digitale arkivalier, vejvisere, hjemmesider, FaceBook mv. blev 

diskuteret. 

Dorthe Søborg Skriver takkede dirigenten. 

 

 

 

 

 

Ref. Annemarie Carlsen 


