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Sørup Kirke, som den kunne være kommet til at se ud, hvis menighedsrådet kunne have 
bestemt. Det fik de ikke lov til. Hvordan det gik til, kan der læses om inde i bladet i lærer 
Lars Olsens fortælling 
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Billeder fra dette nummer af Hanen 
Billederne fra dette nummer af Hanen kan af foreningens medlemmer med medlems-login ses 
under menupunktet ”Hanen” på Arkivets hjemmeside. Billederne er hentet fra Arkivets store 
billedsamling. 
 
Generalforsamling 7. marts 2017 
Formand Erling Trads kunne i sin beretning konstatere, at der har været stor aktivitet i det for-
løbne år. Samtlige 15.000 foto er lagt på Arkiv.dk, besøgstallet har været tilfredsstillende, Ha-
nen er som altid udkommet med to numre, grupper med deltagelse ”udefra” arbejder med 
Støvrings erhvervslivs historie og med Jernbanegades historie, og der har været afholdt arran-
gementer både på Arkivet og andre steder, hvor foreninger har ønsket Arkivets medvirken. 
 
Her i begyndelsen af januar meddelte Robert Kjær desværre, at han måtte ophøre med besty-
relsesarbejdet 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 be-
styrelse har besluttet at udnævne Robert til æresmedlem. Jørgen Rasmussen er indtrådt i be-
styrelsen som Roberts stedfortræder. 
 
Erling Trads, der har været med i foreningens bestyrelse siden 2001 og formand for denne i ti 
år, bebudede, at han overlader posten til et andet bestyrelsesmedlem. Næstformand Per Ro-
landsen takkede ham for hans rolige og kompetente måde at lede arbejdet i foreningen gen-
nem de forløbne år og glædede sig samtidig over, at han fortsætter sit arbejde i bestyrelsen. 
 
Beretningen, regnskab og budgetforslag blev enstemmigt vedtaget. Til bestyrelsen var der 
genvalg af John Hardy Nielsen, Leo Nøhr Jespersen og Per Rolandsen. Ligeledes var der gen-
valg af Tom Lassen som suppleant. Nyvalgt suppleant blev Britta Nielsen.  
 
Efter selve generalforsamlingen fortalte Niels Moes fra Rebildcentret om dette og om Regan 
Vest, der forventes åbnet i 2020. 
 
Arkivalier på Arkiv.dk 
Arkivet er gået i gang med registrering af papirarkivalier på Arkiv.dk. Det drejer sig om noget 
i retning af 500 arkivkasser, der skal gennemgåes og registreres, så det kommer til at tage lang 
tid, flere år. Selve arkivalierne bliver ikke lagt på Arkiv.dk, men det vil fremgå præcist, hvad 
Arkivet har. 
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