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Generalforsamling i Arkivforeningen – 16 deltagere
1) Valg af dirigent
Jørgen Mikkelsen blev valgt.
2) Valg af referent
Birgitte Vedel-Troelsen blev valgt
3) Bestyrelsens beretning ved bestyrelsesmedlem Christian Larsen på formandens vegne,
herunder drøftelse af ny arrangementsstruktur
På generalforsamlingen sidste år drøftede vi arrangementsstrukturen i Arkivforeningen.
Deltagerstatistikken for de senere år havde vist en nedadgående tendens for de historiefaglige
foredrags- og besøgsarrangementer. Ligeledes havde bestyrelsen måttet aflyse
sommerudflugten de sidste to år pga. for få tilmeldinger. Til gengæld viste de arkivfaglige
konferencer om arkiver og menneskerettigheder i 2009 og om lokal- og kommunearkiver i
2010, at det var muligt at trække rigtige mange personer til sådanne arrangementer og at
tiltrække et nyt publikum, som ellers ikke kommer til Arkivforeningens arrangementer.
Bestyrelsen besluttede på baggrund af drøftelserne, at der ”kun” holdes et arrangement hver
anden måned i stedet for hver måned, så en sæson rummer 5-6 arrangementer.

I sæsonen 2011-2012 havde Arkivforeningen planlagt syv arrangementer om arkivfaglige og
historiefaglige emner.

20. september sidste år skulle vi have hørt om lektor Knud Knudsen fortælle om dansk
fagbevægelses historie frem til 1950 – fra arbejdets perspektiv. I sit foredrag ville Knud

Knudsen forsøge at sige noget om historieskrivningen om arbejderbevægelsen. Hvordan kan de
fortællinger om arbejdet og arbejdslivets udvikling, som arbejdere og håndværkere selv fortalte
i Nationalmuseets erindringer, inddrages i historieskrivningen om arbejderbevægelsens historie.
Det ville primært være dansk fagbevægelses historie, der her skulle belyses. Hvilke billeder af
arbejderbevægelsens/fagbevægelsens historie tegner sig, når vi forsøger at indarbejde
arbejdernes egne fortællinger i den store historie om dansk fagbevægelse? Foredraget blev
desværre aflyst på grund af for få tilmeldinger. Da vi besluttede os for at aflyse mødet, havde
blot ti meldt sig til. Heraf var de fire fra foreningens bestyrelse. Yderligere et par tilmeldinger
kom til, efter vi havde besluttet os for at aflyse. Vi forsøgte at orientere samtlige mødedeltagere
om aflysningen i tide. Enkelte fik dog ikke beskeden og mødte forgæves op på Frederiksberg
Rådhus. Det beklager vi naturligvis.

Arkivforeningen har de sidste par år afholdt et heldagsseminar hvert år. 25. oktober 2011
handlede seminariet om digitalisering af den arkivalske kulturarv under overskriften
”Digitalisering – hvorfor, hvordan og hvad?”. Der er i disse år et øget fokus på, at kulturarven
skal gøres bredt tilgængelige for alle, både interesserede borgere, forskerne, elever og
studerende på uddannelsesinstitutioner m.v. Og en digital formidling kan være med til at gøre
kulturarven tilgængelig for en større kreds af personer. Digitalisering af kulturarven rejser
imidlertid en række problemstillinger og udfordringer. Hvilke kulturarvsgenstande skal
prioriteres, når institutionens samlinger skal digitaliseres? Hvordan skal arkivalier og fotos
digitaliseres og lagres? Hvordan gør man det digitaliserede materiale tilgængeligt og får det
formidlet til andre end arkivets faste kunder? Hvad må man digitalisere uden at komme i
konflikt med persondatalov og ophavsretslov? Og hvad skal arkiverne lave, når alt er
digitaliseret? Seminariet blev afholdt på Frederiksberg Rådhus i samarbejde med Frederiksberg
Stadsarkiv og havde 110 deltagere.

Sidste arrangement i 2011 var i november, hvor projektleder Nis B. Maybom i Harsdorffsalen
præsenterede DigDag-projektet om det digitale atlas over Danmarks historisk-administrative
geografi. Arbejdet skal munde ud i etablering af en fælles historisk-geografisk database over
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landets administrative enheder. Projektet vil etablere en forskningsinfrastruktur, der kan
understøtte forskning med afsæt i geografisk-administrative-historiske forhold. Det er
projektets ambition at gøre det muligt for forskere og andre interesserede at stille spørgsmål til
og få svar fra DigDag, f.eks. et kort over alle jordemoderdistrikter i 1872 eller et kort, hvor alle
stednavne, der er mere end 300 år, og som ender på vad eller bro er markeret.
Vi indledte 2012 med i januar at høre om kampen om bybilledet – dansk sanerings- og
byfornyelsespolitik 1939-83. Hvad fik i 1960’erne modernistisk tænkende politikere og
planlæggere til at foreslå en nedrivning af det københavnske Vesterbro for at gøre plads til
kontorhøjhuse og en ny motorvejsforbindelse? Og hvad var på samme tid det ledende i
århusianske planer om totale saneringer og massivt nybyggeri i Aarhus’ allerældste kvarterer?
Ph.d.-studerende Kristian Buhl Thomsen fortalte om, hvordan dansk saneringspolitik blev
etableret i 1939 for at komme tidens dårlige boligforhold til liv, men også om hvordan
politikken blev brugt til at skabe plads til nye byfunktioner og trafikale løsninger. Det er
samtidig fortællingen om ideologiske kampe og kritik fra grupper, der ville værne om
dødsdømte kvarterers kulturhistoriske værdi. Foredraget fandt sted på Kalvebod Brygge 32.

I marts fortalte lektor Sebastian Olden-Jørgensen om Griffenfeld, Struense og den danske
enevælde. Enevælden er til dato det mest stabile politiske regime, Danmark har haft: 188 år i
træk, demokratiet har indtil videre kun 163 år på bagen. Men også enevælden havde sine kriser
eller udfordringer, om man vil. To af dem har kendte navne: Rigskansler Peter Griffenfeld, der
faldt i 1676, og livlægen Johann Friedrich Struense, der faldt endnu dybere i 1772. Hvad siger
de to skæbner om enevælden, og hvad betød de for udviklingen af den danske enevælde?
Sebastians foredrag blev efterfulgt af en livlig debat med en række spørgsmål fra det
spørgelystne publikum.

I aften har vi hørt om arkiverne og de sociale medier ved Charlotte S.H. Jensen, webredaktør på
Nationalmuseet og formidlingskonsulent i Statens Arkiver. Både internationalt og i Danmark
tager kulturinstitutionerne de forskellige former for sociale medier til sig. Også arkiverne
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benytter sig i stigende grad af disse nye måder til at komme i kontakt med brugere og
interesserede. Charlotte S.H. Jensen gav os en introduktion til de meste anvendte sociale
platforme i Danmark samt eksempler på fremtidige ”boblere” på området. Vi hørte om,
hvordan man bruger dem, hvilke eksempler der er på best-practises fra arkiver og andre
kulturinstitutioner - og ikke mindst hvad sociale medier gør ved den måde, som arkiverne
kommunikerer og formidler på.

Og 15. maj er der besøg hos arkivfunktionen hos DONG Energy. Vi er ved at lægge hånd på de
sidste detaljer, og programomtalen er på trapperne.

Ingen af sæsonens arrangementer havde været mulige, hvis det ikke var for de mange
foredragsholdere, som i løbet af sæsonen har stillet op, fortalt om deres ekspertområder og
givet det en arkivfaglig drejning. I skal have en stor tak for den beredvillighed, som
Arkivforeningen møder, når vi spørger, om I vil bidrage til et arrangement. Samtidig skal der
fra bestyrelsens side lyde en tak til de medlemmer, som har deltaget i vores arrangementer.
Vi kan oplyse, at der i gennemsnit har været 28,8 deltagere pr. foredragsarrangement.1

Vi kan også oplyse, at Arkivforeningen har 40 institutionsmedlemmer og 158 personlige
medlemmer.

Arkivforeningen modtog i slutningen af januar en henvendelse fra formanden for den finske
arkivforening, Kenth Sjöblom, om muligheden for at genoplive samarbejdet de nordiske
arkivforeninger imellem. Et samarbejde, som vi her i Danmark tog initiativet til at iværksætte
ved et møde i København i 2009. Efter planen skulle repræsentanter fra de danske, svenske,
1

Knud Knudsen: Dansk fagbevægelses historie frem til 1950 – fra arbejdets perspektiv [aflyst]; Nis B. Maybom:
DigDag – det digitale atlas over Danmarks historisk-administrative geografi [26]; Kristian Buhl Thomsen: Kampen
om bybilledet – dansk sanerings- og byfornyelsespolitik 1939-83 [32]; Sebastian Olden-Jørgensen: Griffenfeld,
Struense og den danske enevælde [32]; Charlotte S.H. Jensen: Arkiverne og de sociale medier [25]. hertil kommer:
Digitalisering – hvorfor, hvordan og hvad? Seminar om digitalisering af den arkivalske kulturarv [110]

4

norske og finske arkivforeninger have mødtes først i Norge i 2010 og i Sverige 2011. Disse
møder blev imidlertid ikke til noget. Kenth Sjöblom foreslog nu, at repræsentanter fra
arkivforeningerne skulle mødes i forbindelse med Nordiske Arkivdage i Tavastehus i maj 2012.
Fra Arkivforeningens side stillede vi os positivt over for den finske henvendelse. Uheldigvis
var opbakningen knap så markant fra foreningerne i Norge og Sverige, hvorfor mødet i
Tavastehus blev aflyst. Fra bestyrelsens side er vi umiddelbart positivt stemt over for tankerne
om et samarbejde med de øvrige nordiske arkivforeninger. Idéen ser dog ud til at skulle modnes
lidt endnu i nogle af vores nabolande.

Ved sidste års generalforsamling var der et bestyrelsesmedlem, som trak sig, og det samme er
tilfældet i år. Anne Dorthe Suderbo, Ulf Kyneb, Kim Schou Nørøxe og Christian Larsen træder
tilbage efter mange år i bestyrelsen, hvor vi har nydt godt af deres indsats. Til deres ledige
poster har vi fundet nogle gode kandidater, som præsenteres senere.

Else Hansen vil gerne kvittere for bestyrelsens arbejde og synes det er godt, at arkivforeningen
stadig er foreningen, hvor man kan diskutere arkivarbejde på tværs af arkiver.
Linda Ottsen mener, at den nye foreningsstruktur er en succes, i betragtning af, hvor mange
deltagere der har været til seminarer.
Christian Larsen påpegede, at det er ikke de samme mennesker, der kommer til de forskellige
arrangementer.
Michael Boel Winther fastslog, at arkivforeningen skal være det forum, hvor man diskuterer
arkivfaglige spørgsmål. Her har man repræsentanter fra både stat og kommuner. Jørgen
Mikkelsen supplerer med, at arkivforeningen er et uafhængigt organ.

Beretningen blev godkendt.

4) Kassererens beretning for 1.4.2011-31.2.2012 ved kasserer Ulf Kyneb
Ulf Kyneb gennemgik regnskabet. Der er en lille tilbagegang i medlemsgebyrer, men til samme
niveau som for et par år siden.
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Digitaliseringsseminaret har betydet, at der er større indtægter og udgifter end sidste år.
Vi har afprøvet en foreningspakke, som har kostet en del. Den viste sig at være langt over
behov. Derfor er abonnementet opsagt igen.
Der var budgetteret med et underskud på -17590 kr. og underskuddet var kun på -2277,48.

Regnskabet blev godkendt.

5) Budget for 1.4.2011-31.3.2013 ved kasserer Ulf Kyneb
Herunder fastsættelse af kontingent, som foreslås uændret kr. 100 (personlige medlemmer) / kr
400 (institutionsmedlemmer).
Uændret kontingentet blev vedtaget.

Der er indsat en ny post i budgettet, der hedder deltagergebyr. Posten er indsat for at tage højde
for seminarer.
Else Hansen glæder sig over, at der står penge på kontoen, som kan bruges til fremtidige gode
projekter. Jørgen Mikkelsen supplerede, at arkivforeningen dermed ikke vil være afhængig af
fondsmidler udefra.

Budgettet blev godkendt.

6) Beslutning om antallet af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 9
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen skal bestå af otte bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
8 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter blev vedtaget.

7) Valg af bestyrelse og suppleanter
Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er villige til genvalg:
- Birgitte Vedel-Troelsen (Rigsarkivet)
- Camilla Müller Berg Christensen (Thisted Kommunearkiv)
- Lars Schreiber Pedersen (Frederiksberg Stadsarkiv)
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- Linda Ottsen (DONG Energy)
- Michael Boel Winther (Egedal Kommunearkiv)
- Mona Klüver Roed Nielsen (De Danske Kongers Kronologiske Samling – Rosenborg Slot)

Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker ikke genvalg:
- Anne Dorthe Suderbo (Region Hovedstaden)
- Ulf Kyneb (Rigsarkivet)
- Christian Larsen (Rigsarkivet)
- Kim Schou Nørøxe (Ballerup Stadsarkiv)

Følgende nye bestyrelsesmedlemmer foreslås valgt:
- Lise Schifter (Frederiksborg Kommunearkiv)
- Carsten Graakjær (Rigsarkivet)
- Peter Damgaard (Tårnby Stads- og Lokalarkiv)
- Jacob Halvas Bjerre (Rigsarkivet)

Der var ikke yderligere personer, der ønskede valg.
Bestyrelsen blev valgt.

8) Valg af revisor og revisorsuppleant
Den nuværende revisor Jørgen Mikkelsen og den nuværende revisorsuppleant Ditte
Vestergaard er på valg.
Jørgen Mikkelsen og Ditte Vestergaard modtager genvalg.

De blev begge genvalgt.

9) Evt.
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De udgående bestyrelsesmedlemmer modtog en vingave, som tak for en flot indsats i
bestyrelsen.
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