Generalforsamling lørdag den 26. marts afholdt på Maltfabrikken i Ebeltoft. Forud havde bestyrelsen arrangeret en
kulturhistorisk rundvisning med frokost. Kl. 10:45 Ankomst på Maltfabrikken.
Kl. 11:00 Rundvisning i arkiv, museum og bibliotek samt introduktion til Maltfabrikken ved arkivar og historiker
Martin Mauritzen.
Kl. 12:15 frokost i Lundbergs Spisehus.
Kl. 13:00 Generalforsamling på Kulturloftet over spisehuset.
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, Jørn Christiansen, Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Arkiv,
suppleant, Claus Hedemann Jensen, Højbjerg Holme Lokalhistoriske Arkiv, suppleant.
Der var tilmeldt 37 personer, incl. bestyrelsen, fra 14 arkiver.

1. Valg af dirigent.
Svend-Erik Christiansen blev enstemmigt valgt. Han gennemgik dagsordenen og konstaterede, den
var rettidigt udsendt.
Annemarie Carlsen tager referat.
2. Bestyrelsens beretning.
Dorthe Skriver, formand, gennemgik beretningen.
Så står vi her allerede igen, kun et halvt år efter sidste generalforsamling, som pga. covid-19
pandemien måtte udskydes fra marts til august 2021. Og derfor bliver denne beretning også ganske
kort, da det er meget begrænset, hvad der er sket i foreningen over det sidste halve år.
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 Rie Carlsen fra Mårslet som sekretær. Herudover består
bestyrelsen af Villy Møller Jensen fra Galten, og suppleanterne Claus Hedemann Jensen fra
Højbjerg-Holme og Jørn Christiansen fra Vejlby-Risskov.
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 8. og 9. september 2021 afholdt vi modul 4 i Saxild om billeder med Henning Sørensen fra
Dragør som underviser. Corona havde vist stadig lidt greb om arkiverne, da vi kun var i stand til at
samle 11 deltagere til kurset.
Den 18. maj 2022 prøver vi for tredje gang, om vi det kan lykkes at afholde vores tidligere
annoncerede seminar om udvandring. Seminaret afholdes på DOKK1 i Aarhus, og invitation til
seminaret udsendes i løbet af 1-2 uger.
Til efteråret planlægger vi at afholde modul 1. Invitation udsendes lige efter sommerferien.
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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.
Godkendt.
3. Regnskab.
Hanne Skriver gennemgik regnskab 2021.
Godkendt.
Viktor ?, Hjortshøj-Egå-Skæring Egnsarkiv, fik svar på den store forskel på regnskab og budget 2021
under punktet kurser. Det skyldes bl.a. ikke afholdt seminar pga. af coronaen.
4. Indkomne forslag.
Ingen.
5. Budget for kommende regnskabsår (2022), herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen
Foreslår uændret.
Der blev vedtaget uændret kontingent.
Godkendt.
6. Valg.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg Hanne Skriver og Annemarie Carlsen. Begge villige til
genvalg.
Genvalgt.
Valg af suppleanter: På valg er Claus Hedemann Jensen og Jørn Christiansen. Begge villige til
genvalg.
Genvalgt.
Valg af revisor: På valg er Gervid F. Hansen (Purhus Lokalarkiv). Villig til genvalg.
Genvalgt.
Valg af revisorsuppleant: På valg er Svend-Erik Christiansen (Brabrand-Årslev Lokalhistoriske
Arkiv). Villig til genvalg.
Genvalgt.
7. Eventuelt.
Facebook:
Claus Hedemann Jensen, Højbjerg: har 3 Facebookgrupper.
Svend-Erik Christiansen har 2.000 følgere. Skal Facebook give resultater, kræver det, at der
jævnligt lægges noget ud. Omtalte etiske principper.
Niels Løgager, Åbyhøj er ærgerlig over, billeder bliver tyvstjålet fra Facebook og lagt ud. Arkiverne
skal være opmærksomme på dette.
Nørhald Egns-Arkiv: Har stor glæde af at lægge billeder af ikke kendte personer/huse mv. ud, det
giver ofte positivt svar.
Kirsten Williams, Beder-Malling: Arkivet har ingen Facebook, men deltager i en Facebook-gruppe
for Beder Malling.
Arkivet har stor glæde af at lægge billeder på, hvor folk skal finde ud af, hvor de stammer fra. De
giver en livlig, givende debat. Sluttelig skriver Beder-Malling svaret.
Fordelen ved ikke selv at have Facebook, er, at arkivet ikke har det administrative besvær.
Mit arkiv:
Dorthe Skriver omtalte mitarkiv.dk, som er værd at besøge.
https://arkiv.dk/mitarkivdk
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”Her kan du bl.a. købe digitale kopier af billeder til privat brug, få besked, når et arkiv lægger nyt
materiale på siden eller når der kommer nyt om et emne, som du interesserer dig for, gemme
billeder i dit eget "album" og kommentere og supplere arkivets oplysninger om materialet”.
Foto og film:
Niels Løgager Nielsen, Åby-Åbyhøj Lokalhistoriske Arkiv.
www.fotoogfilm.org
Landsforeningen til bevaring af Foto og Film (LFF) afholder et seminar den 9. juni 2022 kl. 10:00 –
15:00 i Den gamle By under titlen: ”Med kameraet i lommen”.
Alle er velkomne.
Regionale møder.
Dorthe Skriver: Der afholdes 6 regionale møder i april/maj af 3 timers varighed med ”sandwich
indlagt”. Der bliver orienteret om seneste nyt inden for arkivverdenen og om Arkibasudviklingen,
og svaret på spørgsmål.
Det tætteste på os vil være i Herning. Mødet er den 19. april 2022, varer fra 16:30 – 19:30 og det er
gratis at deltage. Der kan læses om den på SLA´s hjemmeside.
De regionale møder har afløst de kredsmøder, der eksisterede. I 2020 var regionalmødet aflyst pga.
coronaen, i 2021 blev det af samme grund afholdt online, men i 2022 mødes vi.
Dorthe Skriver/Svend-Erik Christiansen svarede på diverse spørgsmål:
Generel diskussion om problemet ved at lægge billeder ud (Arkiv.dk).
Flere arkiver fjerner billeder, hvis de får en henvendelse, eller ”mørklægger” vedkommende på
gruppebilleder.
Hvem vedligeholder arkiv.dk: Det gør Arkibas, der ejes af SLA, som ejes af arkiverne.
Anslået antal arkiver i hele landet 600.
Der arbejdes med at blive en del af arkivloven og der vil blive rettet henvendelse til
kulturministeriet mv., samt blive skrevet en del artikler.
Spørgsmål om ”frigivelse” af medlemsliste fra et bylav (Saxild): Der må ikke sendes medlemslister
ud uden alles samtykke. Enhver kan trække sit samtykke tilbage, og så skal listen ændres. Dette
gælder alle medlemslister, uanset hvorfra.
Og som en glædelig slutning vil Nørhald Egns-Arkiv lægge lokaler til næste års generalforsamling.

Ref. Annemarie Carlsen
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