Bestyrelsens beretning – generalforsamling marts 2018 – Lokalhistorisk Forening for
den tidligere Støvring Kommune
Aktivt år på alle felter – det kommer vi til lige om lidt.
Før vi går i gang med selve beretningen, vil jeg nævne grundreglerne for bestyrelsens arbejde.
Erling Trads ridsede dem op på generalforsamlingen i 2016, og de gælder stadig:
•
•
•
•

Bestyrelsen skal til enhver tid arbejde dygtigt, fremadrettet og konstruktivt for
Arkivet.
Bestyrelsen arbejder helt ulønnet og frivilligt.
Det skal altid være en fornøjelse at være/komme og arbejde på Arkivet
Det må aldrig komme dertil, hvor enkeltpersoner synes, at arbejdet bliver for stort
– og dermed mister gejsten/gnisten.

Disse regler gør, at vi ikke kører trætte – og at arbejdet til tider tager helt andre retninger end
det egentlig var planen – muligheder bliver grebet og ført ud i livet - det er en styrke!
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter byder selv ind med den mængde tid og energi, man for
tiden kan stille til rådighed.
Stabilt medlemstal på cirka 300 – et lille fald, da vi sendte Forårshanen ud med vedlagt
betalingsvejledning via netbank. Så nogenlunde indhentet ved nogles tilbagekomst, andre ny
indmeldte.
Besøgstallet rimeligt uden at være prangende.
Hjemmesiden, besøg pr. dag: 2015 50/dag, 2016 knap 100/dag, 2017 uforandret – måske nået
”naturlig grænse”.
FaceBook noget af en fuser – nok mest vores egen skyld, idet ingen i bestyrelsen er habile
FaceBook-brugere.
Efterlysning af oplysninger om fotos i Midthimmerlands Folkeblad – stor velvilje fra avisen –
tak for det.
Kursus i registrering af papirarkivalier på Arkiv.dk – 10 deltagere. Enkelte fra andre arkiver.
Tak til Stense og Peter Kvists mindefond for tilskud til kurset.
Langsom start på registrering inden sommerferien, men så tog det fat, nu over halvdelen af det
før registrerede – dertil kommer det løse!
Der er lavet lydoptagelse med Jenny Mathiesen (Øster Hornum) og interview med Dora
Sørensen (Suldrup).
Spændende materiale dukker op i forbindelse med registrering. Noget var registreret, andet
kun antydet – godt materiale til Hane-artikler. Folk udefra kontakter Arkivet på baggrund af,
hvad der allerede er registreret.
Arkivlederkursus – pligt.
Besøg på Egnssamlingen i Saltum – meget udbytterigt, nye muligheder.
Kursus i formidling i oktober: 4 deltagere
Kursus billedregistrering i februar: 5 deltagere.

Kursus i søgning på Nordjyske Stiftstidendes artikler – på Nordjyske
Orientering om Arkibas – 2 deltagere
Steen Klitgaard Povlsen – lidt tilfældig kontakt (ville aflevere materiale). Det har udviklet sig
– arrangement i april med fokus på SKP’s morfar Hans Povlsens romaner – set som litteratur.
Arkivsamvirkets fællesmøder: Forår her på Arkivet for alle bestyrelsesmedlemmer, januar for
repræsentanter (fordeling af kommunalt tilskud): 64.200 til deling, vi får 14.066.
Fællesmøde for samtlige bestyrelsesmedlemmer i Arkivsamvirket i april. Politikere fra
Kultur-Fritid inviteret. Håber på lige så god kontakt til udvalget som vi havde specielt til Lene
Aalestrup og nogle udvalgsmedlemmer.
Godt samarbejde med skolen:
• Fra skolen: Rengøring, lys og varme.
• Til skolen: Klasser på besøg – fortællinger og foto til historieundervisning. Guidede
ture. Elevforespørgsler.
Investeringer:
• Almindelig drift kommer kasserer Leo ind på senere – her det mere synlige.
• Kuverter og arkivkasser i forbindelse med arkivalier på Arkiv.dk til godt 4000 kr.
Heraf 3000 kr. fra Stense og Peter Kvists mindefond – tak for det!
• Reoler til gamle fotomapper. 2.500 kr.
• Sølvfiskefælder – 50 kr.
4 hovedformål med foreningens virke
1: Indsamle
2: Opbevare
3: Registrere
4: Formidle
1: Indsamle
• Mange kommentarer og tilføjelser til foto på Arkiv.dk – nemt!
• Mange fotos og arkivalier er modtaget, folkedragt fra Gerda Severinsen – mange tak!
• Annonceaviser fra Støvring 1914 fra Statsbiblioteket.
2: Opbevare
Primærkilder bag gule dør:
• Brandsikret
• Ens temperatur
• Sikring af lav luftfugtighed – vi kan ikke gøre det bedre.
3: Registrere
• Indkomst journaler på Arkiv.dk
• Registrere nye fotos (ca. 600) på Arkiv.dk – koster for de 15.500 fotos1771 kr. pr. år.
• Start indtastning af registreringer af arkivalier – nu ca. 750 af 1200 + det løse.
4: Formidle
• Hanen – 2 gange om året, hver 28 sider. Blandede bolsjer: Lidt gammelt, lidt nyere,
lidt erindringsstof, lidt fact-finding, lidt fra Øster Hornum, Aarestrup, Støvring osv. –

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

derfor skal der altid være et passende lager af Hane-artikler klar. Gennemgang ved ny
registrering har fået meget nyt frem.
Projekt 2. VK i Rold Skov – plancher i samarbejde med museet i Rebild, Skov-og
Naturstyrelsen, Skørping Arkiv og Ravnkilde Arkiv (plancher venter på opsætning!).
Torstedlund med 3 6. klasser fra (75 elever og en flok lærere) fra Skørping Skole, 1 4.
klasse fra Øster Hornum.
Suldrup Skoles 4. klasse kommer her i foråret – almen orientering.
Flere besøg af klasser og enkeltelever fra Øster Hornum Skole.
Besøg af partiet Venstre – Arkivets virke i kommunal sammenhæng og Arkiv.dk
Foredrag om Flyversten i Bogby9520 i Skørping.
Jernbanegadeprojekt i onsdagsklubben, Støvring
Artikler i flere Mastruplunds blad, Himmerlandshaves blad og Birkehøjs blad.
FaceBook – vores største fiasko til dato – vores egen skyld.
Brug af Arkiv.dk – forespørgsler, kommentarer – og videre på private FaceBookkonti.
Arkivernes dag sprang vi også let og elegant hen over, da besøgstallet de år vi har haft
åbent har været skuffende – måske genoptages, hvis den rigtige idé dukker op.

Plan for den kommende tid:
• Fortsættelse af registrering af indkomne fotos på Arkiv.dk
• Videre registrering af papirarkivalier på Arkiv.dk – et par år
• Ny organisering af ”gamle” fotoalbum
• Ny registrering og ordning af vores bibliotek. Hylder sat op til fotos i det gamle
system, bedre plads til bøger.
• Opsætning og korrektur på Jens Randers’ bog nr. 2 om Aarestrup Sogn.
Marit: Besluttet ikke at genopstille af helbredsmæssige årsager. Startet i bestyrelsen 1998. En
stor tak for et godt og engageret arbejde gennem 20 år.
Afslutning: En dejlig, uhøjtidelig, flittig bestyrelse gør et kæmpestort arbejde for at gøre
foreningen og arbejdet på Arkivet til en dejlig oplevelse – tak for det!

