Arkivforeningens Generalforsamling 2013
18. juni 2013
kl. 19.00

16 deltagere
1) Valg af dirigent
Jørgen Mikkelsen blev valgt
2) Valg af referent
Carsten Graakjær blev valgt
3) Bestyrelsens beretning ved formand Lars Schreiber Pedersen
Se vedlagte bilag.
Beretningen blev godkendt
4) Kassererens beretning ved kasserer Michael Boel Winther


Regnskabet er vedlagt. Michael gennemgik regnskabet, der afviger noget fra tidligere
år. Årsagen til de store udsving i år skyldes primært, at kontingentopkrævning i år er
blevet udsendt efter regnskabsårets afslutning (31. marts), normalt udsendes
opkrævninger i januar. Desuden afholdtes det årlige seminar i marts, i år blev det
derimod først afholdt i maj.



Den øgede udgift til bestyrelsen skyldes, at første møde i 2012 blev et kombineret
arrangement for den nuværende og den foregående bestyrelse.
Øgede indtægter og udgifter fra seminariet samt kontingentindbetalinger for
regnskabsåret 2012-2013 vil kunne aflæses i regnskabet. Allerede den 1. juni var der
en kassebeholdning på 38.763 kr. imod 23.452 kr. den 31. marts.

Regnskabet blev godkendt.
5) Budget for 2013/2014


Budgettet er jf. ovenstående regnskab korrigeret i forhold til de formodede indtægter
og udgifter fra det allerede afholdte seminar og kontingentindbetalinger. Der er
således budgetteret med næsten dobbelt indtægt fra kontingenter.



Der var spørgsmål til posten Dansk Historisk Forening, der i regnskabet er 0, men i
budgettet er 350 kr. Årsagen til dette er, at foreningen ikke har haft udgifter til Dansk
Historisk Forening i 2013, men forventer at der vil komme en opkrævning for
medlemskontingent i løbet af det nuværende regnskabsår.
Spørgsmål til tidspunktet for Arkivforeningens kontingentopkrævning. Normalt
opkræves kontingent i januar/februar for det indeværende år. På grund af den sene
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opkrævning i år, vil det nuværende regnskabsår omfatte opkrævninger for både 2013
og 2014.
Budgettet blev godkendt.
6) Valg af bestyrelse og suppleanter
Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er villige til genvalg:
- Camilla Müller Berg Christensen (Styrelsen for Universiteter og Internationalisering)
- Lars Schreiber Pedersen (Frederiksberg Stadsarkiv)
- Linda Ottsen (DONG Energy)
- Michael Boel Winther (Egedal Kommunearkiv)
- Mona Klüver Roed Nielsen ()
- Lise Schifter (Frederiksborg Kommunearkiv)
- Carsten Graakjær (Rigsarkivet)
- Peter Damgaard (Tårnby Stads- og Lokalarkiv)
- Jacob Halvas Bjerre (Carlsberg)
Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker ikke genvalg:
- Birgitte Vedel Troelsen (Rigsarkivet)
Følgende nye bestyrelsesmedlemmer foreslås valgt:


Anne-Sofie Will opstiller som nyt medlem i stedet for Birgitte Vedel Troelsen, hun
vælges enstemmigt.



Set i lyset af at mange af foreningens arrangementer afholdes hos Statens Arkiver,
kan det være et problem, at kun én medarbejder fra Statens Arkiver i bestyrelsen.
Jeppe Klok Due, som også er ansat ved Statens Arkiver, opstiller på den baggrund,
som ekstra bestyrelsesmedlem. Jeppe vælges enstemmigt.

Der var ikke yderligere personer, der ønskede valg.
Bestyrelsen blev valgt.
7) Valg af revisor og revisorsuppleant
Jørgen Mikkelsen blev genvalgt som revisor. Anne-Dorthe Suderbo vælges som
suppleant.
8) Eventuelt


Lars: bestyrelsen skal være bedre til at finde nye medlemmer, det er ikke et problem
for foreningen endnu. Men med lidt reklame og omtale skulle vi gerne kunne samle
40-50 deltager til mindst to arrangementer om året. Seminarierne er ofte godt besøgt,
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men der er forskel på deltagerne til seminariet og de almindelige arrangementer.
Der har tidligere været sommerudflugt men på baggrund af de seneste års manglende
interesse opgav bestyrelsen at arrangere en udflugt i sæsonen 2012-2013.


Anne-Dorthe Suderbo ville gerne have deltaget i seminariet, men kunne ikke. Hun
efterspørger derfor PowerPoints fra oplæggene. Lars svare, at oplægsholderne ikke
har været spurgt efter PowerPoints. Bestyrelsen havde i stedet leget med tanken om at
livestreame seminariet, men det blev opgivet. Herefter følger en kortere ordveksling
om livestreaming, og det vil være noget bestyrelsen vil have i tankerne ved lejlighed.



Birgit Christensen ønsker, at sommerturene genindføres. Med den bemærkning, at der
tidligere har været stor interesse. Anne-Dorthe Suderbo henviser til det sidste
arrangement der måtte aflyses på grund af manglende deltagelse. Det er meget
arbejdskrævende at arrangere. Hun foreslår derfor, at en sommerudflugt kunne
afholdes i nærheden af København indenfor HT-området så deltagerne selv skal stå
for transporten. Dette blev bifaldet af flere, og bestyrelsen vil arbejde videre med
ideen.

Mødet hæves.
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