
Arkivforeningens generalforsamling

26. oktober 2021, kl. 19-20

Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34, København K.

1. Valg af dirigent og referent
Lise Qwist-Møller blev valgt som dirigent. Peter Damgaard blev valgt som referent.

Efter valget som dirigent indledte LQM med at konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt 
med korrekt varsel, mere end to uger, men ikke blev afholdt i april kvartal, som vedtægterne 
foreskriver (§6). LQM angav, at udsættelsen af generalforsamlingen skyldtes de generelle 
corona-forhold og spurgte, om forsamlingen havde nogen indvendinger mod 
generalforsamlingens gyldighed. Der var ingen indvendinger.

2. Formandens beretning:

Vores sidste generalforsamling blev afholdt d. 8. oktober 2020 i Harsdorff-salen. Det sene 
tidspunkt skyldtes naturligvis nedlukningen af landet pga. corona-epidemien. Selv om der i en 
periode var åbent for fysiske møder, var bestyrelsen forbeholden over for at arrangere fysiske 
møder, da der fortsat var restriktioner og anbefalinger om at mindske kontakt. Desuden er 
flere af vore medlemmer oppe i årene og vi valgte derfor ikke at afholde fysiske 
arrangementer i efteråret 2020.

Derimod kastede vi og vores medlemmer os over virtuelle arrangementer, hvor vi mødtes 
online foran skærmen. Det viste sig også at være relativt fornuftigt, da Danmark senere 
måtte lukke ned igen.

D. 27. oktober fik vi en introduktion til Transkribus. Aarhus Stadsarkiv præsenterede arbejdet 
med Transkribus, der er et program til computerlæsning af håndskrift. Det har et enormt 
potentiale for arkiver rundt omkring, med de mange tusinde sider af digitaliseret materiale, 
som arkiverne – og især Rigsarkivet - har indskannet. Transkribus har forskellige modeller for 
læsning af håndskrift, så der f.eks. kan udvikles en særlig model for læsning af 1700-tals 
skrift. Der var 59 tilmeldte.

15. december gav Færøernes Nationalarkiv en præsentation af Færøernes it-arkivering og 
hvilke udfordringer, de står med i et lille samfund med moderne it-infrastruktur, der også skal 
bevares. Der var 22 tilmeldte.

d. 6. april fortalte Rigsarkivet om de foreløbige erfaringer med egenacces, efter arkivloven 
blev ændret med virkning fra 1. januar. Rigsarkivet er blevet overvældet af henvendelser om 
egenacces efter lovændringen – en stor succes – men samtidigt en udfordring, når 
sagsmængden pludseligt vokser eksplosivt ud over de givne rammer. Der var 55 tilmeldte

Kort efter, d. 20. april fik vi en præsentation af bunkeranlægget Regan Vest, som oprindeligt 
var bygget som regeringsbunker i tilfælde af krig, men nu lukket. Nordjyllands Historiske 
Museum gav en præsentation af anlægget og om museets arbejde hen imod en åbning af 
anlægget for offentligheden, og deres søgen efter ikke-hemmeligt stemplede arkivalier, der 
kunne belyse historien om anlægget. Der var 55 tilmeldte.

Til sidst afholdt vi 25. juni et dobbet oplæg om registrering af arkivalier med præsentation af 
Aarhus Stadsarkivs registreringssystem samt et oplæg fra Asta-stiftelsen i Norge om deres 
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registreringssystem. Der var 38 tilmeldte.

Som tallene viser, har onlinemøderne den helt åbenlyse fordel, at flere mennesker kan 
deltage, når arrangementet ikke foregår direkte i København. Med deltagerantal over 50 er 
det klart, at vi kan nå ud til flere medlemmer via et online-arrangement end med et fysisk.

Det dårligst besøgte online-arrangement var om Færøerne, og der var stadig 22 deltagere –
det lå i december, hvilket kan have dæmpet deltagelysten.

Men erfaringerne med online møder har vist, at der er mange, der gerne bruger en time af 
deres eftermiddag på et fagligt interessant onlinemøde. Og corona-tiden har helt klart gjort 
det mere acceptabelt at bruge tid på. Vi vil i bestyrelsen fortsætte med at have enkelte online 
arrangementer, dels fordi det giver mulighed for at få oplægsholdere fra fjerne arkiver, der 
ellers ikke ville kunne komme, dels fordi det giver medlemmer og andre interesserede, der 
bor langt fra København, mulighed for at deltage.

Vores næste arrangementer i foreningen bliver et online-arrangement, d. 25. november kl. 
15, når Royal College of Surgeons giver præsentation af deres samlinger og arbejde. Derefter 
vover vi den fysiske pels med endnu et december arrangement, hvor vi d. 16. december 
inviterer redaktørerne af årets foreløbigt bedste arkivudgivelse, Danske Forfatterarkiver, til at 
holde oplæg.

I 2022 starter vi i januar med et oplæg om ordenskapitlets arkiv.

Ønsker til yderligere arrangementer modtages gerne!

Til sidst tak til bestyrelsen for tålmodighed og hjælpsomhed, også under nedlukning og svære 
forhold for foreningsaktivitet. En særlig tak til Jakob Eiby, der stod for den praktiske del af 
vores online-arrangementer! Tak selvfølgelig til vores oplægsholdere, og tak til 
medlemmerne, der støtter op om arrangementerne.

Beretningen blev taget til efterretning. Der blev henstillet til at bestyrelsen sendte tidspunkter 
for kommende arrangementer ud hurtigt, så datoerne var kendte.

3. Regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet. Regnskabet bar præg af, at 2020 var et corona-år. Bl.a. 
var der ikke sendt kontingentopkrævninger ud, ligesom der ikke havde været mange 
aktiviteter. Fremlæggelsen gav ikke anledning til alvorlige kommentarer, men en del 
ualvorlige. Kassereren blev opfordret til at sende opkrævninger ud. Trods en vis forvirring 
blev regnskabet godkendt.

4. Budget samt fastsættelse af kontingent
Kassereren fremlagde budgetforslag, der indeholdt flere udgifter, ud fra forventning om at 
der ville være flere aktiviteter. Kontingentet forblev uændret, 100,- for personligt 
medlemskab, 400,- for institutionsmedlemskab.
Bestyrelsen blev opfordret til på førstkommende generalforsamling at ændre regnskabsåret 
og kontingentåret til at følge kalenderåret. Budgettet blev vedtaget.

5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
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6. Valg til bestyrelsen
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Camilla Müller Berg Christensen
Katrine Becker
Peter Damgaard
Jakob Eiby
Kamma Bech
Iben Aastrup

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Som revisor blev valgt Jørgen Mikkelsen. Som revisorsuppleant blev valgt Anne Dorthe 
Suderbo.

8. Eventuelt

Formanden takkede Linda Ottsen, der var trådt ud af bestyrelsen efter ti år, for hendes 
indsats, og overrakte en vingave som tak.
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