
Bestyrelsens beretning ved Lokalhistorisk Forening for den tidli-
gere Støvring Kommunes generalforsamling 17. marts 2015 v/ 
formand Erling Trads 
 
Kort efter sidste års generalforsamling måtte arkivet desværre lukkes ned helt frem til sommerferi-
en. Altså først med reel åbning midt i august. Skolen var i gang med en større renovering og om-
bygning. På et tidspunkt kom dette arbejde også til at berøre omgivelserne omkring selve arkivet. 
Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med arbejdet skal selvfølgelig overholdes. Vi fik ikke et 
direkte påbud om at lukke, men valgte selv at lukke helt ned. Hvis der skulle komme et uheld – 
sandsynligheden var lille – kunne det jo blive vores ansvar, og den risiko hverken turde eller ville vi 
tage. 
 
I selve arkivet kom der, som I måske kan se, fornyelse af hele vinduespartiet samt en ekstra dør 
direkte ind til arkivet. Hovedindgangen og lokalet indenfor er nu i lyse og venlige farver, hvilket – 
synes – giver et godt helhedsindtryk for vores gæster. Vores udgifter begrænser sig til indkøb af nye 
gardiner, der samtidig virker som mørklægningsgardiner. 
 
Bortset fra selve lukkeperioden – og denne kunne ikke være anderledes – har vi igen i årets løb fået 
en stor hjælp og goodwill fra skolens side. Vi føler os som tidligere altid godt behandlet. Tak for 
det. 
 
Ny teknologi på treområder 
Vi lever jo i en høj teknologisk periode, hvor det hele går stærkt, og dette er også i bestyrelsen bag-
hoved hele tiden. Lad mig som eksempler nævn nogle overskrifts ord, og uddybe dem enkeltvis: 
 

 Maskinparken 
 Arkibas 
 Nordjyske 

 
Med hensyn til maskinparken mener jeg computer og hvad dermed følger. Vores computere med 
mere var efterhånden – mildt sagt – ved at være utidssvarende og slidt godt ned. Derfor tog besty-
relsen en drøftelse af fremtiden sidste efterår, der mundede ud i køb af nyt og tidssvarende appara-
tur. Med faglig hjælp udefra er vi nu i gang med selve indretningen med mere af det nye. Et er at 
vælge og indkøbe nyt. Det er ikke billigt. Prisen kender vi nogenlunde, det nøjagtige beløb kan I se 
på næste års generalforsamlings regnskab. Den største udfordring er ikke hvad det koster, men om 
alt fra de gamle computere bliver overført rigtigt. Jeg er meget fortrøstningsfuld, da bestyrelsesmed-
lemmer fra arkivet har stor viden på området. Skulle noget gå galt, tror jeg også, de klarer dette. Her 
er det helt naturligt at sige en ekstra stor tak til kaptajnen, nemlig John. Det er jo en større investe-
ring, vi her er i gang med, og derfor søger vi Fonde om tilskud. Vi håber på et positivt svar. 
 
Arkibas 5; hvad er det? Det ultrakorte svar er et registreringssystem, der gør det muligt for en bru-
ger i f.eks. Nakskov at se, hvad vi har på arkivet i Øster Hornum om murermester Nørlem i Suldrup. 
Fort kort tid siden var der en større medieomtale i aviser og på TV om, at nu gik Arkiv.dk i luften. 
På sigt en genial mulighed, og her vil jeg tilføje: Lad os håbe, børnesygdommene nu er overstået så 
vi kan komme videre. I bestyrelsen har vi ved flere lejligheder drøftet brug af Arkibas, men bl.a. på 
baggrund af dårlig omtale samt deltagelse i ”indføring i tidligere version” er der sket en udsættelse. 
Her i januar blev det så besluttet, at nu springer vi på vognen. Mulighed for at brugeren fra Nakskov 
kan se, hvad vi har, forudsætter at vi har indtastet arkivalier om Nørlem i systemet. Med andre ord 
vil det sige, at arkivets arkivalier, herunder billeder skal indtastes. Et kæmpe arbejde, men nu er vi 
snart startet. Hvordan? For det første arbejdes der med at lave en manual, der sikrer at forskellige 
indtastere gør det ens. Da der er behov for flere indtastere, søgte vi i forbindelse med udsendelse af 
medlemsbladet Hanen om evt. interesserede. Her var der tilbagemelding fra 4, der foreløbig var 
interesserede. Stor tak til de 4. I sidste uge afholdt vi et 6 timers grundkursus i brug af systemet. Et 
godt kursus der skabte mod på at komme i gang. 



 
Nordjyske. Her noget helt andet, men alligevel noget nyt, der giver rige muligheder. Jeg tænker på 
avisens omtale om, at man i løbet af 2015 – takket være fondspenge – vil scanne samtlige aviser 
gennem årene. Med andre ord vil det give mulighed for direkte digitalt at læse avisen fra f.eks. 5. 
marts 1914. Det får mig til at stille spørgsmålet: Hvordan vil arkivarbejde/form være om få år i for-
hold til nu. Ingen kan vist svare bare nogenlunde på spørgsmålet, udover at meget vil være meget 
forandret og anderledes. Lad mig slutte denne del med at vise arkivets kartotek fra 1970érne. 
 
Aktiviteter 
Arkivet har været på besøg i Guldbæk og Hjedsbæk, selvfølgelig med bringende især billeder fra 
de respektive landsbyer. Begge steder har der været en meget fin tilslutning samt glæde for vores 
besøg. Udover at komme og vise frem får vi også en hel del arkivalier og billeder med til arkivet. 
F.eks. fik vi over 100 Hjedsbæk-billeder - dejligt. Medlemstegning finder ligeledes sted ved sådan-
ne møder.  
 
På arkivet har vi haft besøg af ca. 25 beboere fra Veggerby seniorforening. Responsen er den sam-
me som ved førnævnte besøg. Lad mig sige det meget klart: Arkivet vil meget gerne have besøg af 
foreninger eller grupper samt komme ud i de enkelte byer og vise eksempler på, hvad vi har. Jeg vil 
opfordre jer til at melde vores tilbud ud i jeres berøringsområder. 
 
Arkivernes dag – altid anden lørdag i november – holdt vi også. Desværre var tilslutningen ikke så 
stor, men de fremmødte hyggede sig og fik en god snak. Vi vil gerne fra bestyrelsens side have for-
slag og ideer til et andet indhold i Arkivernes dag. Hermed er opfordringen givet videre til jer. 
 
Gennem de senere år har arkivet haft et samarbejde med Ældre Sagen. En planlagt fælles udflugt 
først i juni måtte desværre aflyses pga. for ringe tilslutning. 
 
Derimod har der været stor interesse for slægtsforskningskurset her i februar og marts måned, 
endda så stor, at der måtte siges nej til 4 personer. For 2 år siden var der ikke tilslutning nok. 
 
Om vores flagskib – medlemsbladet Hanen – vil jeg godt sige: Den ser medlemmerne med stor 
glæde 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. En opfordring til forsamlingen: Har 
I/kender I nogen, der har stof til Hanen. Kontakt Niels eller andet medlem af bestyrelsen. Udover 
ansvaret for Hanen har Niels også forfattet og indsendt aktuelle artikler til de lokale aviser, sidst 
om det gamle kommunekontor i Støvring med udgangspunkt i at han har kigget i arkivalierne efter 
denne bygnings historie. I allerhøjeste grad en måde at profilere arkivet på. 
 
Igennem det forløbne år har der fortsat været et stort antal indleveringer i form af papirarkivalier 
og gamle såvel som nyere fotografier. Alt skal naturligvis arkiveres og registreres på den rigtige 
måde. Sidste år sagde jeg, at arkivet var i gang med en større og meget arbejdskrævende omorgani-
sering. Nu kan der ses en slutning forude. 
 
Noget der ikke sker hvert år 
Fra den tidligere Støvring Kommune har vi modtaget billeder af de 4 borgmestre, der virkede inden 
kommunesammenlægningen til nuværende Rebild kommune. Vi har ryddet en hel væg til deres 
placering. Resultatet kan I selv se. 
 
Endelig til mine bestyrelsesmedlemmer – det bliver en gentagelse fra de tidligere år, men ligeså 
velment og fortjent nu: En særdeles stor tak for jeres omhu, ildhu og interesse for arbejdet. I er dej-
lige at arbejde sammen med. Tak. 
 
 
 
  



Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring Kommune 

Generalforsamling i Lokalarkivet på Øster Hornum Skole 

Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 19.00-19.55. 

Dagsorden ifølge lovene. 

Til stede: 19 medlemmer. Referent: Per Rolandsen. Erling 
Trads bød velkommen og orienterede forud om aftenens 
forløb. 

Dagsorden Referat 

1. Valg af dirigent. Niels Nørgaard Nielsen, der blev foreslået og valgt med 
applaus, konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet 
(mindst 14 dage før via ”Hanen”) og dermed 
beslutningsdygtig. Der blev valgt 2 stemmetællere. 

2. Bestyrelsens beretning. Formand Erling Trads aflagde beretning, herunder om de 
aktuelle, store IT-investeringer. Beretningen enstem- migt 
godkendt  uden bemærkninger (kopi vedhæftet). 

3. Fremlæggelse af det reviderede 

    regnskab 2014 og budget 2015. 

Kasserer Leo Nøhr Jespersen gennemgik regnskab og 
budget. Regnskab 2014: Indtægter 52.369,61, udgifter 
46.586,05, overskud kr. 5.783,56. Aktiver (likvider) 
31.12.2014 kr. 127.227,52.  

Budget 2015: Indtægter 50.947,00 (heraf medlemskon- 
tingenter 31.000,00 og tilskud fra kommune 15.987,00). 
Udgifter 83.850,00 (heraf trykning Hanen 12.300,00 , 
vedligehold/nyanskaffelser 36.000,00, kursusudgifter 
9.000,00). Budgetteret underskud 2015 er så 32.903,00. 
Enstemmigt godkendt, regnskab og budget er vedhæftet. 

4. Kontingent 2015. Besluttet uændret, kr. 100,- årligt. 

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

Erling Trads, Marit Terp, Niels Nørgaard Nielsen og Robert 
Kjær valgt 2014. Alle villige til genvalg, valgt uden 
modkandidater, med applaus, takkede for valget. 

6. Valg af suppleanter. På valg: Villy Gregersen og Kirsten Melgård, genvalgt. 

7. Valg af 2 bilagskontrollanter Genvalgt: Lynge Terp og Bjarne Korsgaard. 

8. Valg af suppleant til bilagskontrollanter Valgt: Rene Schjødt. 

9. Indkomne forslag. Ingen. 

10. Eventuelt Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede 
generalforsamlingen for afsluttet. Erling Trads takkede 
dirigenten, og medlemmerne for opbakningen samt rettede 
en stor tak til bestyrelsen for det store arbejde. 

 Efter generalforsamlingen fortalte Rene Schjødt og Søren 
Lund Thomsen om spændende fund med metaldetektor. 

 


