Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 10. marts
2020 for ”Lokalhistorisk Forening for den tidligere
Støvring Kommune”:
Arkivets forhold:
 Samme adresse som skole (Børneunivers):
Særdeles god service fra ledelse og pedel mht. lys, varme, affald, rengøring
Besøg fra klasser og enkeltelever
Lån af kopimaskiner, når der er problemer med egne
Skolens brug af lokalet som møderum
 Økonomisk tilskud på 14.500 kr. fra Rebild Kommune
 Medlemskontingent på 28.000 kr. – så god økonomi  Frihed til hurtige dispositioner
 Flittig, godt arbejdende bestyrelse – der er også tid til god snak ”langt omkring”
 Registreringsstatus:
15.000 fotos
1.200 arkivfonde – over 600 arkivkasser
150 lydoptagelser
Bogsamling: Påbegyndt
Årets gang:
 Stabilt medlemstal på ca. 280
 Faldende besøg på Arkivet, men stigende via Arkiv.dk
De gæster, der kommer, er til gengæld meget målrettede
 Rimeligt brug af arkivets web – måske svagt faldende besøgstal
 Face Book meget lidt brugt – vi orker/vil den ikke, dog annonceres fx guidet tur i
Støvring
 Tur til Flyverstenen med Nordjyske Gravhundeklub
 Arkivet fik sidste år aflagt kopimaskine fra skolen – den brød hurtigt sammen, så en
ny er anskaffet.
 Fællesmøde for bestyrelsesmedlemmer fra Rebild Kommunes 6 lokalarkiver – med
deltagelse af formand for Kultur/Fritid Gert Fischer
 4. maj – Rebildporten. Udstillingen indeholdt kun lidt fra lokalarkiverne. En
opfølgende udstilling i efteråret 2019 blev ikke til noget.
 Vandretur i Øster Hornum og Frendrup Nihøje med Nibe Fodslaw
 Stationsby Støvring 150 år:
12 artikler i Midthimmerlands Folkeblad (nu også på arkivets hjemmeside)
Udstilling på Støvring Højskole sammen med Museumsforeningen
Guidet historisk tur i Støvring v/ Britta og John
Folder om guidet historisk tur i Støvring v/ Britta og John
Mange historiske fotos i Midthimmerlands Folkeblad – god respons fra læsere – og
stor tak til Folkebladet
 4. og 5. klasse på besøg – lærer Arkiv.dk mv.
 Lydoptagelser (ca. 150) er registreret på Arkiv.dk
 Foto og fortælling om gl. Øster Hornum på Birkehøj – om arkivet og Leos fortælling
om Suldrup Kirkes tårn.
 Guldbæk Friskole på besøg – specielt om Guldbæk via Arkiv.dk
 To numre (á 28 sider) af Hanen udsendt
 Besøg af gruppe fra Himmerlandshave
 Kontakt til Canada – søster og efterslægt til omkommen fra N/206












Registrering af bogsamling på Arkiv.dk – stort projekt, der skrider godt frem.
Fortsat registrering af fotos – langt over 15.500
Arkivalier er registreret – men der mangler stadig ”bunken” af protokoller og ”løst
gods” – bliver skubbet foran pga. mere presserende opgaver.
”Rygmærker” med indholdsangivelse på alle arkivkasser
Artikel om højskoleforstander Søren Fredriksen til Hanen kombineret med udstilling
fra Museumsforeningen – og mange (11) artikler på web.
”Flyversten” 2. udgave næsten udsolgt
Påbegyndt registrering af bogsamling på Arkiv.dk
Ny projektor
Enkelte bestyrelsesmedlemmer på kursus
Møde i Arkivsamvirket til fordeling af økonomisk tilskud fra Rebild Kommune til
kommunens 6 arkiver

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.
2: Opbevare
Primærkilder bag gule dør:
 Brandsikret
 Ens temperatur
 Alt i syrefri æsker og kuverter
 Sikring af lav luftfugtighed – vi kan ikke gøre det bedre.
Sekundære kilder på læsesal eller kontor
3: Registrere
 Indkomst journaler på Arkiv.dk
 Registrere nye fotos på Arkiv.dk – flere står i kø.
 Indtastning af registreringer af arkivalier
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.
 Flere besøg af klasser og enkeltelever fra Øster Hornum Skole.
 Guidet tur om Flyversten for Gravhundeklub.
 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.

Kommende opgaver 2020/21










2 Haner
Udgivelse af ”Flyversten” 3. udgave (nu 92 sider)
Alle bøger registreres på Arkiv.dk
Protokoller og sidste ”løst gods” registreres på Arkiv.dk
Fællesmøde for Arkivsamvirket (alle bestyrelsesmedlemmer) i Rørbæk 21. april
Registrere digitaliserede film på Arkiv.dk
Artikler (10 stk.) til Folkebladet om 4./5. maj
Guidet tur og foredrag om ”Flyverstenen”
Artikel til Folkebladet om genforeningsstenen i Aarestrup

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!

