
GLUD, RAARUP, SKJOLD OG HJARNØ LOKALARKIV

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Onsdag den 8. september 2021 19.30-21.00 i Rårup Kirkecenter 

10 deltagere.

Velkomst ved Iris Just Pedersen

Dagsorden
1 Valg af dirigent

Bestyrelsen forslag Peter Altenborg blev valgt. 

Dirigenten oplyste at Generalforsamlingen var indkaldt for sent, men deltagerne 
vedtog at afholde GF alligevel.

2 Styrelsens beretning

Iris Just Pedersen aflagde beretning for 2019 og 2020 Se vedlagte.

3 Regnskab

Lars Lundsgaard fremlagde regnskab 2020. Se vedlagte.

4 Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

5 Valg af medlemmer af styrelsen
Else Fogt, Peter Altenborg og Jytte Justesen var på valg og blev alle tre genvalgt.

Erik Sindberg blev valgt til suppleant. Generalforsamlingen vedtog at acceptere 
der kun er en suppleant.



6 Eventuelt

Disskussion om, hvordan vi kan hverve flere medlemmer. Skal medlemmerne 
opfordres til at hverve.

Diskussion af arrangementer i efteråret: Billedarrangementer, åbent hus på 
Arkivernes dag lørdag den 13. november.

Efter generalforsamlingen holdt Jens Kjær et sjovt og spændende foredrag om 
personer og steder i og omkring Rårup bl.a. med udgangspunkt i et meget 
gammelt matrikelkort, han havde fundet.



Årsberetning 2019.

2019 var året, vi for første gang afholdt ordinær generalforsamling.

Der var 21 deltagere i alt – og der var flere indmeldinger til foreningen blandt de 
fremmødte, hvilket jo altid er dejligt! Der var en god stemning og snakken på tværs 
ved bordene.

I starten af året fik vi gang i de PCér, som vi havde købt før nytår. Der var desværre 
lidt problemer med 2 af dem, hvor vi måtte til leverandøren et par gange, før 
problemerne var løst – men nu kører det godt alt sammen.

I sommer meddelte Ulla og Peter Altenborg, at den Husundersøgelse, som de 
sammen med andre var startet på, ikke kunne lade sig gennemføre, hvorfor de trak 
sig som frivillige – og heller ikke ønskede at være frivillige i lokalarkivet.
Peter er dog fortsat et skattet medlem af vores bestyrelse.

Derefter består de frivillige af 8 personer: 
Dorthe Jørgensen, Jytte Justesen, Inger Pedersen, Tove Påske (som startede i foråret
– og hjertelig velkommen, Tove!) Erik Sindberg (som er startet sidst i nov. – 
velkommen også til dig!!!) Iris Pedersen, Lars Lundsgaard og Jørn Christiansen.

Lars er Kasserer i bestyrelsen og arbejder desuden med lyd og film sammen med 
Erik, og er vores blæksprutte.
Iris og Dorthe arbejder med at registrere billeder og arkivalier.
Dorthe tager sig af vores hjemmeside og facebook samt registrering og meget 
andet!
Jytte, Inger og Tove står for gennemgang af indkomne arkivalier samt opdeling af 
disse – så de er klar til den elektroniske registrering.
Resten deles vi om!

Vi har fortsat brugt 2019 på at få indblik i, hvad arkivet gemmer på, og føler nu, at vi 
efterhånden har et godt overblik.



Der er stadig meget, der venter på registrering, men det meste er tjekket og opdelt, 
og altså dermed klar til tasterne! Specielt kan nævnes, at stort set hele Rårup-delen 

afventer elektronisk registrering – og dertil kommer det nye indkomne oveni.
Der er altså fortsat arbejde til mange år frem i tiden.
Hvilket også er årsagen til, at vi selvfølgelig altid hilser nye frivillige velkommen!

Der arbejdes løbende med at lave opgave-beskrivelser, så alle de frivillige kan 
orientere sig om, hvordan vi har aftalt at udføre opgaverne.

Dorthe og Iris har været på et par kurser hver i løbet af 2019.

Vi har i efteråret underskrevet en Databehandleraftale med Arkibas.

Vi har ligeledes for nylig fået lavet en Privatlivspolitik og en Personoplysnings-politik,
og det hele kan findes på vores hjemmeside.

Der har været afholdt billede-arrangementer hhv. d. 8. oktober i Glud Museum´s sal 
med 8 besøgende og 9. oktober i Rårup Kirkecenter med 12 besøgende - nogle gode 
timer med masser af snak og udveksling af info.

Vi holdt åbent lørdag d. 9. november fra kl. 10-15 på Arkivernes Dag – hvor vi havde 
14 besøgende. Det var jo forrygende og overgik langt vores forventninger.
Vi havde hele Ella´s hus til rådighed, så i køkkenet var der kaffe og wienerbrød.
Det er en begivenhed, vi bestemt også vil deltage i de kommende år.

Der var ophængning og fernisering af Hedensted Kommunes Lokalhistoriske 
Samvirkes Mølleudstilling tirsdag d. 19. nov. i Hedensted Bibliotek. Tove, Inger og 
Jytte havde lavet vores bidrag og Tove, Jytte, Inger, Lars og Dorthe deltog i 
ferniseringen. Efterfølgende afholdtes samvirkets efterårsmøde, hvor Lars og Dorthe
deltog.

I årets sidste dage er opgjort og indsendt statistisk materiale til kommunen og så var
der velfortjent juleferie.



Årsberetning - 2020 i Lokalarkivet.

Der er ikke meget nyt at berette om årets gang i Glud-Rårup-Skjold-Hjarnø Lokalarkiv for 2020.

Det skulle da lige være, at vi jo også grundet Covid-19 lukkede ned i foråret – og senere forlængede – og 
endnu senere, - nærmere betegnet i efteråret, forlængede til januar 2021, da vi dengang troede, at SÅ ville 
vi være sluppet for virussen. Vi har af selvsamme grund desværre heller ikke været på nogen kursus i løbet 
af året, men vi er flere, som tidligere har været afsted, som kan sidemands oplære de nye frivillige i arkivet, 
så det fungerer alt sammen fint alligevel.

Ligeledes måtte vi aflyse vores generalforsamling, som iflg. Vedtægterne skulle finde sted i marts måned, 
og håbede på at kunne gennemføre den i efteråret i stedet for.
Denne måtte også aflyses grundet yderligere Corona-restriktioner.

Vi har nu set i øjnene, at de medlemmer af bestyrelsen, som var på valg i foråret 2020, kommer til at få et 
ekstra år som medlem, så vi prøver igen til foråret 2021, om Corona vil.

Vi har dog i foråret-21 arbejdet noget hjemmefra, og da museet åbnede for adgang til vores lokale, har vi 
også arbejdet lidt i kontoret på skift, og fået en hel del fra hånden.  Vi er glade for at se, at der i år er mange
flere, der har set vores registreringer i arkiv.dk. I slutningen af oktober var antallet af visninger højere end 
hele 2019.

Vi har i efteråret valgt at annoncere med, at vi holder lukket som ovenfor beskrevet, men også, at man i 
givet fald kan kontakte Iris Pedersen for en speciel aftale, hvis man gerne vil aflevere noget materiale.

Vi arbejder altså fortrøstningsfulde videre og ser frem til forhåbentlig at kunne møde jer alle igen i 2021.

På styrelsens vegne, med venlig hilsen

Iris Just Pedersen

Glud-Rårup-Skjold-Hjarnø Lokalarkiv



Glud, Rårup, Skjold og Hjarnø
Dato ildo

fra 2019 1-01-2020 299,52

Kommune 1-01-2020 8299,52
LL Office 365 2-2020 7500,52

lem Jens Kjær 7-02-2020 7550,52
Lars Lundsgaard 7-02-2020 7600,52
Birgit Nielsen 2020 7650,52

LL Vimeo ' 4-04-2020 6900,52
Dropbox É… -10-2020 5994,91
Armatur 11-2020 5794,91

fak. 3129 8-12-2020 4930,53
Bank 12-2020 4929,53
Bank 12-2020 4928,1
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Resultat for 2020


