
Ordinær generalforsamling i Arkivforeningen 8. oktober 2020 
 
Den ordinære generalforsamling i den frivillige forening Arkivforeningen, CVR-nummer 31658063, 

afholdtes torsdag den 8. oktober 2020 kl. 17 på Rigsarkivet, Tøjhusgade 1, 1214 København K. 

Dagsorden var som følger: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Budget samt fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

Bestyrelsens formand, Peter Damgaard, bød, på bestyrelsens vegne, de fremmødte, hvoraf de 10 var 

stemmeberettigede i henhold til vedtægterne, velkommen. 

Ad 1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen indstillede til rollen som dirigent Jørgen Mikkelsen, der valgtes uden indsigelser. Bestyrelsen 

indstillede til rollen som referent Jakob Eiby, der ligeledes valgtes uden indsigelser. 

Dirigenten fortsatte videre til dagsordenen. 

Ad 2. Formandens beretning 

Se bilag 1. 

Ad 3. Regnskab 

Foreningens kasserer, Mirjam Hvid, fremlagde foreningens regnskab for regnskabsåret 2019/2020 med 

afslutning 31. marts 2020. Regnskabet viser et overskud på 10.470,65 kr., der tilskrives de aflyste 

arrangementer, herunder et planlagt heldagsseminar, i foråret samt manglende program indtil nu. 

Kontingentindbetalinger for regnskabsåret fordeler sig på 13.200 kr. i institutionsmedlemskaber og 9.300 

kr. i personlige medlemskaber. Foreningen har endnu ikke opkrævet kontingent for regnskabsåret 

2020/2021. 

Anne Dorte Suderbo spurgte dertil, om kontingentindbetaling foregår automatisk, og kassereren svarede, 

at det er tilfældet for alle de medlemmer, der har tilmeldt sig betalingsservice. For øvrige medlemmer er 

forsendelsen af girokort digitalt understøttet, men vi skal fortsat indhente adresser for nye medlemmer. 

Se desuden bilag 2. 

Ad 4. Budget samt fastsættelse af kontingent 

Foreningens kasserer fremlagde budget for regnskabsåret 2020/2021, med en nedjustering af forventede 

indtægter fra kontingenter som følge af travlhed og dermed mangelfuld indkrævning af kontingent. Linda 

Ottsen bemærkede, at man efter konstituering af den nye bestyrelse forventede at indkræve budgetterede 

kontingenter, hvorfor justeringen måske ikke var nødvendig alligevel. 



Jakob Eiby bemærkede, at det kunne være hensigtsmæssigt at nedjustere forventningerne til årets udgifter 

og indtægter som følge af manglende afholdelse af arrangementer. Status indtil videre blev opgjort til to 

bestyrelsesmøder, ingen arrangementer og ambitioner om afholdelse af en række webinarer over efteråret. 

Det blev desuden besluttet, at kontingentsatserne forblev uændrede; 100 kr. for et personligt medlemskab 

og 400 kr. for et institutionsmedlemskab. Dirigenten bemærkede – i sin egenskab af menigt medlem – 

med stor tilfredshed den gennem årene meget stabile kontingentsats. 

Se desuden bilag 3. 

Ad 5. Indkomne forslag 

Der var ikke nogen indkomne forslag. 

Ad 6. Valg til bestyrelsen 

Camilla Müller Berg Christensen, Jakob Eiby, Katrine Becker, Linda Ottsen, Peter Damgaard og Yusuf 

Cakin genopstillede til bestyrelsen, mens Iben Holmegaard Aastrup og Kamma Louise Dalsgaard Bech 

opstillede til bestyrelsen. Alle opstillede kandidater valgtes uden indsigelser. 

Iben arbejder som arkivar i Indsamlingsenheden i Rigsarkivet. Hun startede som studentermedhjælper i 

det daværende Brugerservice og Formidling og har stor interesse i arkiver og historie. 

Kamma arbejder med adgangssagsbehandling i Rigsarkivet og begyndte også som studentermedhjælper. 

Hun har tidligere haft sin gang i Landbrugsstyrelsens arkiver. 

Ad 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Jørgen Mikkelsen opstillede som revisor og valgtes enstemmigt. 

Anne Dorte Suderbo opstillede som revisorsuppleant og valgtes enstemmigt. 

Ad 8. Eventuelt 

Mirjam Hvid genopstillede ikke til bestyrelsen og blev takket for sine mange år som foreningens kasserer 

med en vingave af et passende omfang. 

Jakob Eiby 


