
Bestyrelsens beretning – generalforsamling 12. marts 2019 – Lokalhistorisk Forening 
for den tidligere Støvring Kommune 
 
Aktivt år på alle felter – det kommer vi til lige om lidt.   
 
Før vi går i gang med selve beretningen, vil jeg nævne grundreglerne for bestyrelsens arbejde.  

 Bestyrelsen skal til enhver tid arbejde dygtigt, fremadrettet og konstruktivt for 
Arkivet. 

 Bestyrelsen 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 regler gør, at vi 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! 
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter byder selv ind med den mængde tid og energi, man for 
tiden kan stille til rådighed. 
 
Årets gang: 
Stabilt medlemstal på cirka 300 – dog et lille fald sidste år. Et par udmeldelser, andre ved 
”naturlig afgang”. Heldigvis også ny indmeldelser. 
 
Besøgstallet rimeligt uden at være prangende. De, der kommer, søger dels vejledning i 
søgning dels for at studere bestemte arkivalier, ofte fundet på Arkiv.dk 
 
Hjemmesiden, besøg pr. dag: 2015 50/dag, 2016 knap 100/dag, 2017 86/dag, 2018 66/dag - 
måske nået ”naturlig grænse”. Der kommer mere og mere på siden, men besøgstallet falder?!? 
 
FaceBook noget af en fuser – nok mest vores egen skyld, idet ingen i bestyrelsen er habile 
FaceBook-brugere. Måske bør vi tage konsekvens og lukke siden. 
 
Efterlysning af oplysninger om fotos i Midthimmerlands Folkeblad – stor velvilje fra avisen – 
tak for det. Fortsætter med stigende hyppighed (i gennemsnit hver anden uge) og flere 
tilbagemeldinger. 
 
Registrering på Arkibas/Arkiv.dk:  
Fortsat tilgang af fotos, nu ca. 15.500 – alle registreret. 
Alt, der var registreret i gamle system er nu i Arkibas/Arkiv.dk – 1.130 Arkivfonde i cirka 
640 arkivæsker. 
Der mangler indholdsfortegnelse på arkivæskerne – mest et spørgsmål om æstetik. 
Herefter står et stort arbejde med registrering af løst materiale i form af mange (i format) store 
protokoller – regnskaber først og fremmest. 
 
Spændende materiale dukker op i forbindelse med registrering. Noget var registreret, andet 
kun antydet i det gamle registreringssystem – godt materiale til Hane-artikler.  
 
Arkivet fik over ladt maleri fra Hjedsbæk Kro, da denne blev nedrevet, er nu ophængt på 
Arkivet – Aage Sørensen. 
 
Bente Frendrup har skrevet sine erindringer i tæt dialog med Arkivet om form og opsætning. 
 
Kursus – ingen aktivitet – måske har vi været på relevante kurser. 



 
Arkivsamvirket har afholdt fællesmøder:  
 

 Forår 2018 i Nørager for alle bestyrelsesmedlemmer, formand for Kultur/Fritid Gert 
Fischer og medlem Per Vilsbøll deltog.  

 Januar for repræsentanter for de 6 foreninger (fordeling af kommunalt tilskud efter 
sædvanlig fordelingsnøgle): 65.400 til deling, vi får 14.046 kr. Vi har fradrag på 1396 
for det forholdsvist store antal billeder på Arkiv.dk. 

 
Fællesmøde for samtlige bestyrelsesmedlemmer i Arkivsamvirket i april 2019 i Skørping. 
Politikere fra Kultur-Fritid inviteres. Kontakten til udvalget, navnlig formand, har været rigtig 
god i løbet af året. 
 
Godt samarbejde med Øster Hornum Skole: 

 Fra skolen: Rengøring, lys og varme – og en ”ny” printer/kopimaskine. En stor tak til 
teknisk serviceleder Finn Saaby – altid hurtig, når der er noget, der skal ordnes. 
Ligeledes en stor tak til skoleleder Lars Hviid Pilgaard for opnået stor forståelse for 
Arkivets virke og samspil med skolen. 

 Til skolen: Klasser på besøg – fortællinger og foto til historieundervisning. Guidede 
ture. Elevforespørgsler. 
 

Økonomi: 
 Almindelig drift kommer kasserer Leo ind på senere – her det mere synlige. 
 Kuverter og arkivkasser i forbindelse med arkivalier på Arkiv.dk 
 El-arbejde i køkken 
 ”Ny” kopimaskine gratis fra skolen, men udgifter til opsætning 
 Et sparsommeligt år, men ny teknologi presser til på i forbindelse med flere funktioner 

(kildevisning) på Arkiv.dk 
 
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 (ca. 200) på Arkiv.dk – flere står i kø. 



 Indtastning af registreringer af arkivalier – nu 1.130, hvilket vil sige alt fra det gamle 
registreringssystem. Der mangler stadig alt ”det løse”, hvilket først og fremmest vil 
sige regnskabsprotokoller fra virksomheder og en stor mængde kirkerelateret 
materiale. 

 
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 Rebild Turistforening – 50-60 deltagere. 
 Byvandring i Suldrup 
 Besøg fra Oregon – families rødder 
 Arrangement på Hjedsbæk Kro om dennes historie inden nedrivning 
 Flyverstensforedrag i Arden Lokalhistoriske Arkiv (generalforsamling) i går. 
 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 FaceBook-

konti. 
 Arkivernes dag sprang vi også let og elegant hen over, da besøgstallet de år vi har haft 

åbent har været skuffende – måske genoptages, hvis den rigtige idé dukker op – der er 
planer for november 2019! 

 Ny organisering af ”den gamle” fotosamling i mapper. 
 Påbegyndt ny ordning og registrering af vores bibliotek. 
 Jens Randers nåede ikke færdiggørelse af 2. bog om Aarestrup – materialet er sikret 

her på Arkivet. 
 Hæsum Mose – artikel af Britta E. Nielsen i ”Fra Kjær og Himmerland”. 
 Bente Frendrups erindringer på Arkivets og Øster Hornums hjemmesider. 

 
Plan for den kommende tid: 

 Fortsættelse af registrering af indkomne fotos på Arkiv.dk 
 Videre registrering af papirarkivalier på Arkiv.dk – det ”løse” vil tage mindst et års 

tid. 
 Udbygge samarbejde med Bavnebakkeskolen og Guldbæk Skole. Om godt et år bliver 

Karensmindeskolen overbygning for Øster Hornum – derfor bør der også tages 
kontakt her for samarbedje. 

 Arkivernes dag i november. 
 
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! 


