
Glud, Rårup, Skjold og Hjarnø Lokalarkiv d. 

Ref. af Generalforsamling d. 25.10.2018 kl 19,00 i Glud Brugs´s Lokaler 

 

Dagsorden iflg. Vedtægterne:   17 deltagere i alt. 

Velkomst ved Dorthe Jørgensen, som forestod valg af dirigent. 

1. Valg af Dirigent – valgt blev enstemmigt Peter Altenborg. 
 

2. Styrelsens beretning – ved Ulla Altenborg:  
9 Frivillige på arkivet, som fordeler opgaverne med modtagelse og registrering af 
materiale, sortering og arkivering af materiale, husundersøgelse, deltagelse med 
andre lokalarkiver samt deltagelse i kurser og møder. Orientering om, at Janni 
stoppede i arkivet i Juni 18, og at der ikke p.t. er en officiel arkivleder, men en 
kollektiv ledelse, således at Dorthe tager af ”her-og-nu”-opgaver, Lars står for 
økonomi og Jytte for PR. 
Beretningen blev godkendt. 
 

3. Regnskab og budget – ved Lars Lundsgaard.  
Som berettede, at der p.t. står kr. 3200,00 på kontoen. LL berettede, at vi har 
modtaget kr. 17.000,00 fra Velux-fonden, som var ansøgt og er blevet brugt til 
indkøb af 3 stk. PC samt en skanner. Budget forefindes ikke for dette år. LL 
informerede om, at man vanligt har modtaget  
kr. 4.000,00 pr. lokalarkiv (Glud-Hjarnø samt Rårup-Skjold) i alt  
kr. 8.000,00 pr. år. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Valg af medlemmer og styrelse –  
Lars Lundsgaard, Iris Pedersen for 2 år og Jytte Justesen, Peter Altenborg og Else 
Fogt for 1 år, da vi starter midt i et år betyder det, at der allerede er valg igen i marts 
2019, hvor de sidste 3 dermed er på valg. 
Der blev derfor heller ingen suppleanter valgt. 
 

5. Indkomne forslag – Vedtægterne blev godkendt af GF. 
 

6. Eventuelt –  
Der var ros fra P.E. Jeppesen for det store arbejde, der bliver gjort i arkivet og som 
har været en stor hjælp i skabelsen af den 4. Rårup-bog. 
 
Birgit Møller fortalte efter GF levende om Glud i gamle dage, da hun var barn – der 
var meget, de øvrige deltagere kunne nikke genkendende til. 
 
Der blev efterfølgende snakket og hygget til mødet sluttede. 

P.b.v. Iris Pedersen 


