
Arkivalier, formidling og godt samarbejde 
Støvring Lokalhistoriske Forenings generalforsamling 29. marts 2022 

 
”Lokalhistorisk Forening for den tidligere Støvring Kommune” afholdt 29. marts generalfor-
samling, hvor knap 30 af foreningens medlemmer var mødt frem. I sin beretning kom for-
mand Niels Nørgaard Nielsen rundt om mange emner angående Arkivets virke i det forløbne 
år.  
 
I sin beretning omtalte formanden de fire hovedområder for Arkivets arbejde, nemlig indsam-
ling af billeder og dokumenter af enhver art, registrering af det indkomne, sikker opbevaring 
af arkivalierne ”til evig tid” under sikrede forhold i offentligt eje, i modsætning til private 
samlinger, og endelig formidlingen af det lokalhistoriske materiale, der findes og indsamles 
på Arkivet.  
 
Der er i årets løb indkommet en stor mængde fotos og arkivalier fra alle byer i Arkivets om-
råde. Måske har mange haft god tid til under corona-nedlunkninger at rydde godt op, så mere 
er indkommet end sædvanligt. Der er nu på Arkiv.dk registreret ikke mindre end 1346 ”arkiv-
fonde”, hvilket er betegnelsen for en samling dokumenter fra en bestemt person eller virksom-
hed, og 16.418 fotografier. Hermed kan alle sidde hjemme ved computeren og se, hvad Arki-
vet rummer og efterfølgende komme på Arkivet og studere tingene nærmere og eventuelt ko-
piere. Endelig er Arkivets store bogsamling ved at blive registreret på Arkiv.dk – med angi-
velse af om bøgerne indeholder artikler specifikt fra Arkivets område. En større mængde hid-
til ikke-registreret materiale er ved at blive registreret. Alt hvad Arkivet rummer er effektivt 
sikret mod brand, fugt og tyveri, så også kommende slægter kan studere de historiske fotos og 
dokumenter. 
 
Formidlingen sker på mange måder. Medlemsbladet ”Hanen” udsendes to gange om året og 
indeholder større og mindre artikler i en skønsom blanding artikler fra området, om hændelser 
lige fra Arilds tid til noget i mands minde. Der bringes jævnligt artikler i lokalaviserne, for-
eninger kommer på besøg eller Arkivet besøger disse. Endvidere er der afholdt guidede ture i 
Øster Hornum, til Flyverstenen i Torstedlund Skov og en fortælleaften om ”Det gamle Sul-
drup”. 
 
Der samarbejdes med diverse skoler i form af besøg enten på Arkivet eller på skolerne og 
guidede ture, dog i sagens natur mest med Øster Hornum Skole, som Arkivet deler post-
adresse med. Udover det pædagogiske samarbejde skal også nævnes et utroligt godt samar-
bejde med skolen om det praktiske, hvilket nu har fungeret i ikke mindre end snart 49 år. 
 
Til slut omtalte Niels Nørgaard Nielsen grundreglerne for bestyrelsens arbejde: Bestyrelsen 
skal til enhver tid arbejde dygtigt, fremadrettet og konstruktivt for Arkivet. Bestyrelsen arbej-
der helt ulønnet og frivilligt. Det skal altid være en fornøjelse at være/komme og arbejde på 
Arkivet og endeligt at det aldrig måtte komme dertil, hvor enkeltpersoner synes, at arbejdet 
bliver for stort – og dermed mister gejsten/gnisten. Disse regler gør, at bestyrelses 
medlemmerne 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! Bestyrelses-
medlemmer og suppleanter byder selv ind med den mængde tid og energi, man for tiden kan 
stille til rådighed. 
 
Beretningen og det af kasserer Leo Nøhr Jespersen fremlagte regnskab og budgetforslag blev 
enstemmigt vedtaget. Til bestyrelsen genvalgtes Britta E. Nielsen, Tom Lassen og Niels Nør-
gaard Nielsen. Erling Trads ønskede ikke genvalg. I hans sted valgtes Kim Notholm-Larsen.  
 



 
John Hardy Nielsen og Erling Trads blev 

udnævnt til æresmedlem og fik overrakt 

æresmedlemsbeviser og et par flasker vin af 

formand Niels Nørgaard Nielsen. 

 

Bestyrelsen består således udover disse af 
John Hardy Nielsen, Leo Nøhr Jespersen og 
Per Rolandsen. Som suppleanter genvalgtes 
Lisbeth Abildgaard og Per Vilsbøll blev ny-
valgt. 
 
Som afslutning på selve generalforsamlingen 
blev Erling Trads og John Hardy Nielsen 
hædret for deres mangeårige, engagerede ar-
bejde for Arkivet, idet de blev udnævnt til 
æresmedlemmer af foreningen og modtog et 
æresbevis samt et par flasker rødvin. 
 
Efter generalforsamlingen og en kop kaffe 
var der et grundigt og yderst informativt fo-
redrag ved museumsinspektør ved Nordjy-
ske Museer cand.mag. Ulla Varnke Sand 
Egeskov. Hendes foredrag drejede sig om 
Koldkrigsmuseet REGAN Vest og det ar-
bejde, der pågår med nybyggeri og udstillin-
ger op til åbningen sidst i 2022. 
 

 
 

Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring Kommune 
 
Generalforsamling på Arkivet klokken 19.00 tirsdag den 29. marts 2022 
 
Der var ca. 25 foreningsmedlemmer, der deltog i generalforsamlingen 

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 

 
Erling Trads foreslået, valgt med applaus. Generalforsam- 
lingen konstateret lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
 

2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning er på web under Foreningsmedde- 
lelser, ligger på Arkivets hjemmeside. Foreløbig kun for 
medlemmer med medlems log-in. 
Formand Niels Nørgaard Nielsen gennemgik mundtligt be-
retningen med støtte i en flot PowerPoint-præsentation. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 

3a. Fremlæggelses af det re-
viderede regnskab 2021 
 

Regnskabet, godkendt af bilagskontrollanterne, blev fore-
lagt, gennemgået og enstemmigt godkendt. 



3b. Budget 2022 
 

Bestyrelsens budgetforslag blev gennemgået. Der påregnes 
ikke fondsbidrag og der forventes underskud. Faldet i for-
muen vurderes uden større betydning, det kan måske være 
fordel, når fonde mv skal vurdere tilskudsrelevans ?. Bud-
gettet blev enstemmigt godkendt 
 

4. Kontingent 2023 
 

Bestyrelsens foreslog kontingent på 100 kr. for 2023. Et 
forslag om 125 kr. i stedet bortfaldt efter afstemning, hvor-
efter bestyrelsens forslag blev godkendt. 
  

5. Valg til bestyrelsen På valg er Britta E. Nielsen, Niels Nørgaard Nielsen og 
Tom Lassen. Erling Trads genopstiller ikke.  
Forslag: Kim Notholm-Larsen. 
Alle fire blev valgt med applaus, uden modkandidater. 
 

6. Valg af 2 suppleanter 
Vælges for 1 år ad gangen 
 

Lisbeth Abildgaard blev genvalgt. Per Vilsbøll, foreslået 
af bestyrelsen, blev valgt, erstatter Kim Notholm-Larsen. 
 

7. Valg af 2 revisorer/ bi-
lagskontrollanter 
 

Nuværende: Gerda Severinsen og Bjarne Korsgård. 
Begge blev genvalgt. 

8. Valg af 1 revisor/bilags-
kontrollant-suppleant 
 

Nuværende René Skjødt blev genvalgt. 

9.  Indkomne forslag 
 

Forslag ikke modtaget. 

10. 
 

Eventuelt Erling Trads og John Hardy Nielsen udnævnes til æres-
medlemmer af forening. 
 
Intet at referere, hvorefter Niels Nørgaard Nielsen takkede 
de fremmødte og afsluttede generalforsamlingen. 
 
Herefter holdt museumsinspektør Ulla Egeskov fra Nord-
jyske Museer et spændende PowerPoint-baseret foredrag 
om baggrund og planer for ReganVest Museet. 
 

 
 

 Referent: Per Rolandsen 

 


