Bestyrelsens beretning, Lokalhistorisk Arkiv 2016.
På sidste års generalforsamling omtalte jeg et par begyndende nye digitale indsatser, nemlig
Arkibas 5 samt Nordjyskes scanning af samtlige aviser gennem 250 år.
Hvordan er det gået?
Først Arkibas 5.
Jeg sagde på sidste års generalforsamling, at trods tidligere års besværligheder m.m. , havde vi
besluttet at komme med på vognen. Vi fik på generalforsamlingen mandat til at fore tage en
større investering i bl.a nyt edb-udstyr samt mulighed for kursus til ”indtasterne”. Pengene
blev brugt til formålene. Her skal lige indskydes, at vi efter ansøgning til Stense & Peter Kvist
fonden samt Jutlander Bank modtog i alt 12000 kr. I den forbindelse skal der rettes en stor tak
for pengene.
Straks efter sidste års generalforsamling blev processen sat i gang. Der blev indkøbt maskinel,
lavet plan over samtlige billeder og manual, så der sikres, at de forskellige indtastere gør det
ens.
I begyndelsen af maj gik selve arbejdet, som udføres af Tom Lassen, Jørgen Rasmussen, John
Nielsen og Niels Nørgård Nielsen, i gang. Her er det mit klare indtryk at alle går til opgaven
med stor ildhu og interesse for arbejdet. Pt. er der indtastet lidt over 50 % ud af Arkivets cirka
14.500 billeder, så der er foreløbig et stykke vej hjem. Jeg har hørt, at der arbejdes med en
deadline sidst på året. Om tidsplanen holder, kan kun tiden vise. Et er i hvert fald sikkert, nemlig at rigtigt mange nu lægger billeder fra Arkiv.dk – har altså set de allerede indlagte billeder
på nettet – ind på facebook. Dejligt at bemærke.
Et par bemærkninger til tekst/billede til de enkelte billeder:
Husk at indtasterne kun kan skrive kommentarer, der er oplyst omkring billedet.
Der må ofte foretages et skøn- altså dermed også en usikkerhed.
DERFOR: Hvis I finder fejl, manglende eller yderligere oplysninger: Ret henvendelse til Arkivet. Så vil det blive rettet.
Billedkvaliteten kan af forskellige årsager være noget svingende, men også her arbejdes der
med at gøre kvaliteten så god som muligt.
Et andet stort projekt til Arkibas 5 er indtastningen af de mange arkivalier.
Om det først sættes i værk efter billedafslutningen, ja, det er der ikke pt. taget stilling til.
Jeg vil gerne her slutte med at nævne adressen til nettet. Den er arkiv.dk.
Jeg nævnte sidste år, at Nordjyske i løbet af 2015 ville scanne samtlige aviser gennem 250 år
ind. Dette er nu sket. Det vil med andre ord sige, at man nu – dog kun som abonnement – kan
gå på nettet og læse gamle aviser. Jeg vil godt her henvise til avisens store annoncer omkring
nyheden samt muligheden for at komme på et kortere kursus i, hvordan man gebærder sig
rundt.
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Først i januar deltog 4 medlemmer fra bestyrelsen i en konference: Kulturarv og brugerinddragelse – hvem, hvorfor og hvordan? Arrangeret af Vesthimmerlands Museum og med deltagelse fra hele landet. En hel igennem vellykket dag – lige bortset fra en indetemperatur på ca 16
grader, overtøjet kom i brug – der gav masser af inspiration. Et udvalg i vores bestyrelse arbejder foreløbig videre med ideer til fremlæggelse på et senere bestyrelsesmøde. Målet er, at
få oprettet et idekatalog samt forslag til en endnu bredere kommunikation ud til borgere og
ikke mindst foreninger af enhver art i kommunen.
I den forbindelse vil jeg godt sige følgende til medlemmer og bestyrelse:
Vi skal til enhver tid arbejde dygtigt, fremadrettet og konstruktivt for Arkivet.
Vi 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 4 punkter er for mig helt naturlige i forbindelse med enhver form for frivillig foreningsarbejde, og dem skal vi værne om. Derfor må vi også i situationer somme tider prioritere tingenes gang anderledes, end vi måske kunne ønske. Det værste ville være, hvis enkeltmedlemmer pga. arbejdspres vil ”løbe skrigende bort”.
Aktiviteter gennem året:
Besøg på arkivet har gennem de senere år været næsten konstant på ca. 300 – tallet opgjort ud
fra gæstebogen.
Herudover har der været besøg af Hjedsbæk Borgerforening, repræsentanter fra Guldbæk Borgerforening samt kommende planlagt besøg af Herreværelset under Ældre Sagen samt Udtryk
2016 i Øster Hornum.
Arkivet har desuden bl.a. været repræsenteret på arrangementer i Guldbæk, onsdagsklub i
Støvring og Suppeaften/Ældresagen.
For første gang gennem de senere år valgte vi i forbindelse med Arkivernes dag 2015 ikke at
deltage. Begrundelsen var primært pga. faldende besøgstal, og at vi ville bruge kræfterne på
andet arbejde.
Arkivernes fællesorgan for Rebild kommune har afholdt 2 møder. Et, hvor der blev aftalt fordeling af kommunens tilskud – uforandret. I april blev der afholdt et møde, hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer var inviteret. Mødet, der blev holdt i Ravnkilde, havde stor tilslutning.
Her var Kommunen repræsenteret ved formanden for Kulturudvalget Lene Aalestrup og Peter
Bak. Det er altid dejligt, når medlemmer af kulturudvalg møder op. Tak for dette – håber dette
fortsætter. Næste årlige møde holdes i Haverslev i april.
Om vores flagskib – medlemsbladet Hanen – vil jeg med stor glæde gentage fra tidligere beretninger: Den ser medlemmerne med stor fornøjelse frem til. Der kommer stor ros for det
flotte og alsidige blad fra mange sider. Jeg lader rosen gå videre til vores altid hårdtarbejdende
redaktør, Niels.
Også gennem det senere år har Arkivet modtaget et stort antal indleveringer i form af såvel
fotografier som papirarkivalier. Herfra skal lyde en stor tak til alle bidragsyderne. Alle bidrag
er som udgangspunkt vigtige, men jeg vil gerne her fremhæve et enkelt. I forbindelse med
tidligere erhvervschef Per Brændegårds død modtog Arkivet fra de efterladte et stort materiale
om især virksomheder gennem 1970’erne og 1980’erne i Støvring området. Det har resulteret i
nedsættelse af et udvalg, bestående af enkeltmedlemmer fra bestyrelsen samt Kirsten Chemnitz og Bent Aalestrup, der har fået til opgave i første omgang at finde navne på virksomheder
m.m. frem til nu. Derudover er der ikke pt. ikke lagt en plan for næste ”spadestik”, men det er
min klare overbevisning, at der nok skal komme ”en god tidshistorie” på et senere tidspunkt.
Arkivet har som gave modtaget et eksemplar af en ny bog: Slægten Madsen fra Ulvkær i Aarestrup Sogn. Om bogens indhold og evt. køb vil jeg henvise til sidste nummer af Hanen s. 27.
Jeg vil gerne her på bestyrelsens vegne sige en stor og velment tak til alle medlemmer og bidragsydere for jeres interesse og opbakning til Arkivet.
Endelig til mine bestyrelsesmedlemmer – det bliver næsten en gentagelse fra de tidligere år –
men lige velment og fortjent nu: En – fortsat - særdeles stor tak for jeres omhu, ildhu og interesse for arbejdet. I er dejlige at arbejde sammen med.
Tak.
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