Bjerre Lokalarkiv
Holmen 8A. 8783 Hornsyld

mail:jan@bjerrelokalarkiv.dk eller bjerrelokalarkiv@gmail.com

Generalforsamling 2022
Mandag den 21.11-2022 kl. 19 - 20.00 i Bjerre Lokalarkiv.
Bestyrelse tilstede: Arkivleder og formand Jan Sandvej Simris - næstformand Lise Simonsen fraværende kasserer Ebbe Lohmann.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
Hans Friis bliver foreslået og valgt.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovformelig indkaldt og at alle medlemmer har fået en mail om generalforsamlingen.

2. Godkendelse af dagsorden.
3. Beretning om foreningens virksomhed. Arkivleder Jan Simris
I Bjerre Lokalarkiv har vi ikke helt så mange besøg som ellers. Det skyldes jo corona og derfor har vores fortælleaftener været lukket ned i mere en 2 år nu. I vores
gæstebog er der indskrevet 200 navne på besøgende i 2021.
Det er vi rigtig stolte af selvom det er meget mindre end ellers. Men nu er vi sikkert klar igen og vil gerne genoptage vores fortælleaften 1. mandag i måneden.
Vi får også en del indleveringer. Det er vi glade for og betragter det som en anerkendelse af arkivets arbejde. Det er godt, at man husker at indlevere på Bjerre
Lokalarkiv, når der skal ryddes op i de gamle billeder. Hvis jeg skal fremhæve nogen, kunne det være Asger Fynbo optegnelser fra Brugsen i Bjerre eller Dennis Knudsen
fra Arkitektskolen i Aarhus, der kom med en Model af Bjerre Arrest.
WWW.bjerrelokalarkiv.dk
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Vores forening Bjerre Lokalarkiv er stor med 46 medlemmer. De får en mail fra Ole, når der er aktiviteter i Arkivet. Men vi har været her hver mandag eftermiddag fra
15 til 17.
De arkivalier, som bliver afleveret i arkivet, bliver løbende lagt på Arkibas af Lise, der indkomst registrerer, af Susanne der scanner til PDF filer, af Ole Kramer der
uploader til Arkiv.dk. Peder P oploader ligeledes til Arkiv.dk Lise laver også fine udklipsbøger, der altid er spændende at kigge i.
Arkiverne i Danmark kæmper stadig med GPDR reglerne. Det ser ud som om der er lempelser på vej. Det glæder os.
Vi kan godt bruge flere frivillige medarbejdere, der for eksempel snakker med folk og laver båndoptagelser. For at blive frivillig i skal man være interesseret i historie,
skrive under på en fortrolighedsklausul og deltage i arkiv kurser. Vi er faktisk en ny medarbejder på vej. Han bor i Skovlunden.
Bjerre Lokalarkiv deltager i HSLA bestyrelsen ved Ebbe Lohmann, HSLA er Hedensted Kommunes sammenslutning af Lokalarkiver.
Der er også afholdt fællesmøde for de nuværende arkiver i gammel Juelsminde kommune. Der bytter vi indkomne arkivmateriale. Det fælles møde bliver tit holdt i
Bjerre Lokalarkiv, fordi vi har så god plads og varme på. Det er der arkiver der kæmper med nu. Vi er heldige at være i en offentlig bygning.
Dame klubben mødes sidste mandag i måneden. Det giver anledning til megen god snak i arkivet.
Der bliver også holdt møder i arkivet - Bjerre Arrest bestyrelsesmøder. Vi har en museums regel, at der altid skal være en arkivmedarbejder med til møder.
Vi gør også i udlejning af lydanlæg. Det giver også lidt til Arkiv budgettet.
Arkivet har fået adgang til Mediestream på det kongelige bibliotek. Dog kun “døde aviser “
Når vi i arkivet ikke har kunnet samles på grund af corona, har vi i Bjerre Lokalarkiv været i gang med at renovere Sprøjtehuset. Det har vi gjort for egne/private
midler. Det skyldes at vi ikke har en tilladelse til brugsretten. Det arbejder vi på.
Tak til Bestyrelse og arkivmedarbejdere for arbejdet og for samværet i Bjerre Lokalarkiv. Tak til foreningens medlemmer for at komme i arkivet og til vores
fortælleaftener.
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4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Kasserer Ebbe Lohmann er på sygehus, så derfor er det Jan Simris som fremlægger regnskab. Det godkendes.
5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent (denne gang for 2023)
Jan Simris fremlægger Kasserer Ebbe Lohmanns budgetforslag. Kontingentet fastlægges til samme som hidtil 100 kr. Det godkendes.

6. Valg af: I. Bestyrelsesformand/Arkivleder Jan Simris, er på valg til bestyrelsen (modtager genvalg). Bliver valgt.
II. Suppleant. Carl Jørn Påske - Genvalgt
III. Revisor. Hans Friis

Genvalgt

IV. Revisor Suppleant. Ole Kramer Jensen

Genvalgt

7. Indkomne forslag. Ingen forslag.
8. Eventuelt.
Dirigenten Hans Friis takker for god ro og orden og lukker generalforsamlingen.
Underskrevet af Dirigent og Formand
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