Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring Kommune
Generalforsamling i Lokalarkivet på Øster Hornum Skole
Tirsdag d. 7. marts 2017 kl. 19.00-21.30
Dagsorden ifølge lovene.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.

Til stede: 24 medlemmer. Referent: Per Rolandsen. Erling Trads orienterede forud om aftenens forløb.

Referat
Niels Nørgaard Nielsen, der blev foreslået og valgt, konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet (mindst
14 dage før via ”Hanen”) og beslutningsdygtig. Generalforsamlingen var yderligere varslet på Arkivets hjemmeside og ved udsendelse af nyhedsbrev.
Britta Nielsen og Leo Nøhr Jespersen blev valgt som
stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning.

Formand Erling Trads aflagde beretning, herunder om
Robert Kjærs forfald, udtræden af bestyrelsen og udnævnelse til æresmedlem. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt uden bemærkninger (kopi vedhæftet).

3. Fremlæggelse af det reviderede

Kasserer Leo Nøhr Jespersen gennemgik regnskab og
budget. Regnskab 2016: Indtægter 52.902,87, udgifter
55.710,85, underskud kr. 2.807,98. Aktiver (likvider)
31.12.2016 kr. 90.861,81, egenkapital 93.669,79.
Regnskabet, der var godkendt af bilagskontrollanterne,
godkendtes af generalforsamlingen uden bemærkninger.

regnskab 2016 og budget 2017.

Budgetforslag 2017: Indtægter kr. 49.575,00 (heraf medlemskontingenter 30.500,00 og tilskud fra kommunen
15.045,00). Udgifter kr. kr. 54.750,00 (heraf trykning
Hanen 9.400,-, vedligehold og nyanskaffelser
5.000,00, kursusudgifter 7.000,00 og møder 8.000,00
primært i.f.m. indtastning arkivalier).
Budgetteret underskud 2017 er så 5.175,00. Budgettet
blev, i lyset af en udmærket egenkapital, enstemmigt
godkendt uden bemærkninger. Regnskab og budget er
vedhæftet.
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4. Kontingent 2017

Besluttet uændret, kr. 100,- årligt, da aktuelt underskud
forventes afløst af balance/overskud de kommende år.

5. Valg til bestyrelse. På valg: John H.
Nielsen, Leo Nøhr Jespersen, Per Rolandsen.

Alle, villige til genvalg, blev valgt uden modkandidater.

6. Valg af suppleanter (hvert år)

Tom Lassen genvalgtes, og som ny suppleant valgtes
Britta Nielsen, Støvring.

7. Valg af 2 revisorer/bilagskontrollanter

Genvalg til Bjarne Korsgaard og Lynge Terp.

8. Valg af suppleant til revisorer/bilagsktr.

Genvalg til Rene Skjødt.

9. Indkomne forslag.

Ingen.

10. Eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede
generalforsamlingen for afsluttet. Erling Trads takkede
for opbakningen og rettede en tak til bestyrelsen, de afgående suppleanter og bilagskontrollanterne.

Øvrige bestyrelse er Erling Trads, Marit Terp, Niels
Nørgaard Nielsen og Jørgen Rasmussen, der blev valgt
som suppleant sidste år og er indtrådt i bestyrelsen i stedet For Robert Kjær.

Per Rolandsen tog ordet og rettede på bestyrelsens vegne
en stor tak til Erling Trads for hans mangeårige virke
som afholdt formand for bestyrelsen, - der glæder sig
over, at han ikke udtræder, men fortsætter som medlem.
Til slut fik Erling Trads overrakt en erkendtlighed i form
af vin og blomster.
Efterfølgende blev de fremmødte medlemmer tilbudt en
boggave i form af Hans Gjedsteds bog om Støvrings historie og enkelte årgange af ”Barn af Himmerland”.
Dette tilbud blev tydeligvis modtaget med glæde.
Bilag: Formandens beretning, regnskab 2016 og budget 2017.
Dirigentens underskrift som bekræftelse på referatets rigtighed:
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Beretning - generalforsamling marts 2017 - Lokalhistorisk
arkiv for den tidligere Støvring Kommune.
I Nordjyske kunne man i nov. sidste år læse artiklen: Fortiden lever lokalt.
Herfra vil jeg nævne et pat underoverskrifter:
1. Interesse. Det er ikke bare de store historiske begivenheder, der fanger os. Lokalhistorien er i
fuld vigør både i foreninger og på sociale medier.
2. Der, der sker, og er sket med voldsom hast siden 1970 er, at folk er begyndt at hælde nogle
betydninger i det sted, de bor. ”Der er noget særligt ved mit sted, en særlig lokalhistorie.
Ligeledes fra samme artikel. Rundt omkring i landet, er der masser af mennesker, der ganske
frivilligt hjælper til på lokalhistoriske arkiver, arrangerer byvandringer, udgiver blade og
scanner gamle billeder. Og intet tyder på, at interessen er aftagende. Tværtimod. Tal fra undersøgelser viser stigninger.
Hvem er det så, der interesserer sig for lokalhistorie? Svaret er: Et bredt udsnit af den danske
befolkning – aldersgruppen over ca. 60 år – fra den pensionerede landmand til lægen.
Hvad er det så især, der fænger hos befolkningen?
Her er svaret meget tydeligt: Ikke alt for gamle historier – det er nok karakteristisk, at det er
1800- og 1900 tallet, der først og fremmest interesserer folk.
Hvordan ser det så ud i vores eget område – Den gamle Støvring Kommune.
Ganske kort er svaret klart. Her kan vi på mange måder nikke genkendende til det føromtalte.
Et meget synligt bevis er interessen for arkivets billeder på arkiv.dk.
Sidst på året kunne indtasterne – Tom Lassen, Jørgen Rasmussen, John Nielsen og Niels Nørgaard Nielsen – melde ud, at de var færdige med 1. mål, nemlig indtastningen af ca. 15.000
billeder. I den forbindelse sagde jeg på sidste års generalforsamling, at rigtig mange lægger
billeder fra Arkiv.dk ind på bl.a. facebook. Fortsættelse har gennem 2016 været stigende. Et
kæmpearbejde er nået langt, men ikke færdigt. Nyt kommer hele tiden til.
Ingen tvivl: Gamle billeder har enorm betydning for vi mennesker – uanset alder. Glæden ved
de go´e gamle sort/hvide billeder med generationers virke, fester og hverdagsliv er fastholdt.
Jeg har set mine egne børn og børnebørn sidde helt stille og gøre store øjne, når de betragtede
bedsteforældrenes samlinger af fotografier fra dengang, både de og vi selv var børn, unge og
yngre end i dag. Alt med direkte anledning til at fortælle mange af de familieanekdoter, der
ikke bliver mindre interessante i generationernes genfortælling.
Vi har næppe nogensinde taget flere fotos end nu. Tusindvis af fotos ligger nu gemt på telefoner, i elektroniske mapper, i skyer og på eksterne harddiske. Men usorterede. Opgaven med at
organisere dem synes overvældende, enorm og uoverskuelig. Jeg spørger: Går vi fra analog
glæde til digitalt kaos?
En lille bemærkning – gentagelse fra sidste år: Husk at indtasterne kun kan skrive kommentarer, der er oplyst omkring billed/tekst. Derfor: Hvis I finder fejl, manglende eller yderligere
oplysninger: Ret henvendelse til Arkivet. Så bliver det rettet.
Her kan jeg oplyse, at der faktisk er mange, der yder bidrag i form af kommentarer og supplerende oplysninger, f.eks. Aarestrup-eksperten Jens Randers, der har suppleret oplysninger om
over 1000 af Arkivets foto lagt på Arkiv.dk
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Et andet stort projekt til Arkibas 5 er indtastningen af arkivalier. På sidste års generalforsamling oplyste jeg, at der ikke var taget nogen beslutning. Vi har i slutningen af 2016 besluttet at
starte op her i 2017 – før eller efter ferien er endnu uvist.
Efter særdeles god erfaring med et opstartkursus i forbindelse med billedindtastningen har vi
besluttet et lignende kursus forud for arkivalieindtastningen. Der er i den forbindelse rettet
henvendelse til et par nabo arkiver om deres interesse/deltagelse i et kursus. Ikke alt er pt.
faldet på plads, men det er helt sikkert, at kurset – selv om det økonomisk er dyrt – bliver realiseret. Vi har netop til dette kursus søgt Stense og Peter Kvist fonden om støtte og fået bevilget 1500 kr. Tak for det.
Aktiviteter gennem året.
Besøg på arkivet har gennem de senere år været næsten konstant omkring 300.
Herudover har der bl.a. været besøg af Herreværelset under Ældre Sagen samt Udtryk 2016 i
Øster Hornum.
Her først i april får Arkivet besøg af Venstre i Støvring.
På vores hjemmeside har vi mulighed for at aflæse besøgene dagligt. Sidste år var gennemsnits besøget på omkring 50 pr dag. Her i det nye år er tallet steget til omkring det dobbelte.
Det må siges at være en kraftig forøgelse.
Vi er nu også kommet på face Book. Siden er tænkt som et supplement til Arkivets foto på
Arkiv.dk.
Det er vist ikke helt forkert at sige, at vores medlemmer med stor glæde ser frem til de 2 gange Hanen. Endnu engang og med glæde: Stor tak til Niels.
Arkivernes fællesorgan for Rebild kommune har holdt 2 møder. Et, hvor der blev aftalt fordeling af kommunens tilskud – uforandret. Dertil det årlige fællesmøde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer er inviteret. Mødet, der blev holdt i Haverslev, havde også kommunal repræsentation, nemlig ved formanden for Kulturudvalget, Lene Aalestrup. Det er altid rart, når medlemmer af kulturudvalg møder op. Tak for dette – håber dette fortsætter. Et lignende møde i
april holdes her i Øster Hornum.
Sidste år omtalte jeg starten på et udvalgsarbejde omkring virksomheder i Støvring området i
1970´erne og 80´erne. Det indsamlede og udarbejdede materiale giver ”en god tidshistorie”
om udviklingen.
”Et overraskende møde på Suldrup Kirkegård i 2016” er overskriften på en af artiklerne her i
sidste nummer af Hanen (Efterår 2016). Her vil jeg gerne lige give ordet til Leo Nøhr.
Her i begyndelsen af januar meddelte Robert Kjær desværre, at han måtte ophøre med bestyrelsesarbejdet pga. sygdom.
Robert har gennem 23 år udført en stor og særdeles flot indsats for Arkivet – meget ofte krydret med en underfundig humor, som vil blive savnet. En enig bestyrelse har besluttet at udnævne Robert til æresmedlen. Fra bestyrelsens side ville vi gerne, at udnævnelsen kunne finde
sted i aften, men da Robert ikke kunne være til stede, skete overrækkelsen hos Robert privat.
Jørgen Rasmussen er indtrådt i bestyrelsen som Roberts stedfortræder. 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.
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Endelig til jer bestyrelsesmedlemmer – gentagelse heldigvis – en særdeles stor tak for jeres
omhu, ildhu og interesse for arbejdet.
Som jeg meddelte sidste år, skal der nu findes en ny formand. I har altid været dejlige at arbejde sammen med, og det skal I have en stor tak for.
Tak.
Erling Trads, formand
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