
Brønderslev kommunes arkivsamvirke 
 

Referat fra generalforsamling afholdt i Brønderslev Arkiv 06.02.2020 
 
Der deltog 11 af de 13 arkiver, Serritslev er midlertidig hvilende og Agersted kunne ikke komme. 

 
1.  Til dirigent og stemmetæller valgtes Per Drustrup fra Ø. Brønderslev 
 

  2.   Formanden, Frands Hesselborg, nævnte i sin beretning at der i 2019 havde været afholdt 
 Kursus i hjemmesiden WordPress i Jerslev ved Peter Larsen. 6 deltagere i 3 x 4 timer 
 Kursus i Jerslev ved Peter Larsen om den kildelæser, der er tilknyttet det nye Arkiv.dk 
 Sommerudflugt til Museum MOSS i Dorf med 31 deltagere 
 Fællesmøde i Klokkerholm om hjemsider, fællesindkøb, Arkibas5, kurser, forsikring   
 2 kurser i Arkibas5 i Klokkerholm med underviser fra SLA, hvor 10 arkiver deltog. 
       Formanden opfordrede arkiverne til at sørge for, at nye medarbejdere kom på de Modul-   
       Kurser, som bliver tilbudt af SLA i Vejle eller af LANA i Skørping.  
       Det forventes at Brønderslev kommunes tilskud til arkiverne er det samme i år, som i 2019. 
       Formanden sluttede med at takke for godt samarbejde. 
       Beretningen blev godkendt med klap. 

 
3.  Arkivsamvirket er så heldig at have Peter Larsen som regnskabsfører, og da han ikke deltog i  
     generalforsamlingen, var regnskabet omdelt til gennemlæsning. 
     I 2019 har der været en omsætning på 16.173,56, og egenkapitalen var 31/12 2019 16.928,10. 
 

     Der blev spurgt til det hvilende arkiv Serritslev, og det blev oplyst, at deres tilskud tilbageholdes  
     i kommunen en tid, så der er noget til at komme i gang med igen. En mindre gæld, de havde, er  
     blevet betalt. Deres arkivalier er pakket ned og ligger i Vendelbohallen, nu på hallens loft.    
 

     En udgift på 2005,40 fra 2019 er ikke blevet regnskabsført, da kreditor ved en fejl først frem- 
     sendte regningen efter 1/2-20. Beløbet vil indgå i 2020. 
     Regnskabet blev godkendt med klap. 
 
4. Arkivsamvirkets bestyrelse fremlagde et skriftligt forslag til fremtidig fordeling af kommunens  
     tilskud. Forslaget lød på, at alle arkiver blev tildelt 7.500,-, og at der blev givet 12.000,- til  
     kursusvirksomhed. Både hidtidige og evt. fremtidige beløb fremgik af forslaget. 
 

     Hans Jørgen Melvej, Thorup, bemærkede, at tilskuddet så ikke var til ”arkivet”, men til  
    ”arbejdet med arkivalier”, for der var intet til huslejen.  
     Arkivernes lokaleforhold er så forskellige, at det ikke er muligt for Arkivsamvirkets bestyrelse, at  
     forhandle på vegne af alle arkiver under et. Formanden opfordrede derfor igen de arkiver, som  
     sidder i egne eller lejede lokaler, til at indlede egne forhandlinger med kommunen om mulige  
     tilskud eller om at få lokaler stillet til disposition. 
      
     Forslaget gik til afstemning: 
     For forslaget stemte 6 arkiver, imod forslaget stemte 3 arkiver, mens 2 arkiver hverken stemte  
     for eller imod.  
     Forslaget var hermed vedtaget og vil af Arkivsamvirkets bestyrelse blive frem sendt til  
     Brønderslev kommunes Fritids- og Kulturudvalg.  
 
5. Valg af formand. Frands Hesselborg, Klokkerholm, var villig til genvalg og blev valgt med klap. 
 
6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Geert Lissau var på valg og villig til genvalg. Valgt med klap 
     Valg af 1 suppleant. Jens Peter Lorenzen var villig til genvalg. Valgt med klap. 
 
7. Valg af 2 revisorer. Både Bodil Præsius og Hans Jørgen Melvej var villige til genvalg og blev valgt. 
 



8. Fastsættelse af kontingent. Fastsat uændret til kr. 200,-. 
 
9. Eventuelt. 
     Hans Jørgen Melvej var blevet bedt om at gennemgå de forsikringsspørgsmål, som han har  
     undersøgt siden fællesmødet i august. Det var en fin gennemgang suppleret af 5 udleverede     
     sider, så det hele kan huskes.  
     SLA har ingen fællesforsikringer eller almindelig oplysning om forsikringsspørgsmål. 
     Der blev udtrykt ønske om kursus i at digitalisere billeder og gøre dem klar til Arkibas5. 
     Næsten alle arkiver er i gang med Arkibas5 og arbejder på at lægge op på Arkiv.dk.  
     Brønderslev kommune betaler en kommunelicens som dækker samtlige arkiver. 
     Der blev gjort opmærksom på, at man selvfølgelig har det digitaliserede materiale liggende i  
     egne filer.  
     Hvis et arkiv melder sig ud af SLA (selvfølgelig ikke ved evt. sammenlægning) vil den  
     information, de har lagt ind på Arkibas5 blive slettet efter to måneder. 
 
     Det blev oplyst, at Agersted Arkiv vil invitere til en medlemsaften 27. april med emnet ”Gamle  
     Film”. Arkivet har arbejdet med at digitalisere smalfilm og bearbejde materialet, så det bliver  
     seværdigt. 
   
     Næste års generalforsamling afholdes i Klokkerholm torsdag d. 4. februar 2021. 
 
    Ref. Runa Christensen, Flauenskjold 


