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GENERALFORSAMLING DEN 23. MARTS 2022 KL. 15.30 
I CAFEEN, GLUD MUSEUM 

 

Velkomst ved Iris Pedersen, formand for styrelsen 
 
Inden generalforsamlingen fortalte Lola Wøhlk om den kommende 
udstilling på museet. Hun begyndte med at fortælle at hun følt sig lidt 
rusten, da det var længe siden hun havde været ude og fortælle p gr 
af Corona, men fortalte levende og spændende om arbejdet med og 
baggrunden for Palsgaard Sommerspil, som den kommende udstilling 
handler om. Sommerspillene har 50-års jubilæum i år, og har netop 
fået Hedensted kommunes kulturpris. 
 
DAGSORDEN: 
 
1. Valg af dirigent 
Arkivet foreslog John Madsen som blev valgt – John kunne konstatere 
at generalforsamlingen var rettidig indkaldt 
 
2. Styrelsens årsberetning 2021 
 Iris fremlagde årsberetning se vedlagte 
 
3. Regnskab og Budget 2022 
Lars fremlagde regnskab - se vedlagte 
Der blev spurgt til, hvad arkivet skal bruge overskuddet til. Der skal 
købes ny printer, der er flere frivillige, der ikke har været på kurser p. 
gr. af Corona, og forhåbentlig bliver det muligt med flere 
arrangementer i år. 
 
4. Indkomne forslag - der var ikke indkommet forslag 
 
5. Valg af styrelsesmedlemmer – På valg Lars Lundsgaard og Iris 
Pedersen – modtog genvalg samt Jytte Justesen (stor tak til Jytte for 
hendes indsats i styrelsen - og som frivillig hvor hun heldigvis 
fortsætter) – ønskede ikke genvalg – Jette Hartvigsen blev foreslået og 
valgt 
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6. Valg af suppleanter – På valg Erik Sindberg Sørensen – modtog 
genvalg 
 
7. Eventuelt 
Forespørgsel om ny udgave af hæfte med kommunens arkiver – Lars 
spørger hos HKLS (Hedensted Kommunes Lokalhistoriske Samvirke) 
Iris orienterede om kontingent. Kontingent indbetalt i 2021 gælder for 
2021 og 2022. Fremover skal kontingent være et punkt på dagsorden 
til generalforsamlingen. 
Der blev spurgt efter regler for søgning af sponsorater. Arkivet har 
ikke på egen hånd søgt, men har via SLA (Sammenslutningen af 
LokalArkiver) fået sponseret nyt IT-udstyr fra VELUX-fonden. 
En bruger havde oplevet af blive ringet om fra et andet arkiv vedr. 
materiale hun havde afleveret i Glud. Lokalarkivet videregiver 
materiale, hvis det vurderes, at det er mere relevant for et andet 
lokalarkiv. 
 
Generalforsamlingen sluttede med at Iris takkede John for styring af 
mødet og forsamlingen for fremmøde. Der var 22 deltagere (incl. 
Styrelsen). 
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ÅRSBERETNING 2021 I Lokalarkivet 

 

2021 blev trods gode fortsætter atter et år i Corona-restriktionernes tegn. 

Vi måtte jo udskyde vores GF nok en gang – og de siddende best.medlemmer måtte tage 
nok en tjans – jeg tænker nu ikke, det var alt for hårdt for dem (!) 

Grundet Corona kunne vi heller ikke komme på kursus i 2021, men har været i gang med 
sidemands-oplæring af dem, som ønskede at lære at journalisere og registrere materiale. 
Dette arbejde pågår stadig. 

Vi er i gang med at registrere alt materialet, vi overtog fra Rårup Lokalarkiv år tilbage. 

Generalforsamling blev gennemført d. 8. september 2021 i Rårup Kirkecenter. 
Vi har besluttet at veksle mellem at afholde det i hhv. Glud og Rårup og måske Hjarnø. 
Både Else Fogt, Peter Altenborg og Jytte Justesen blev genvalgt. 
Frivillig Erik Sindberg blev som den eneste valgt til suppleant. 
Der var desværre kun få deltagere ud over bestyrelsen – men Jens Kjær fra Museet holdt 
til slut et fint foredrag omkring et meget gammelt matrikelkort over Rårup og omegn, som 
han havde fundet. Det var så spændende, at man bare ønskede, han skulle fortsætte! 

Vi har også fået endnu en frivillig i arkivet, Jette Hartvigsen fra Snaptun. 
Hun afleverede materiale om sin far, Bådebygger Albert Andersen fra Bisholt, og blev 
orienteret så godt om vores arbejde og gode samarbejde, at hun ville være med. 
Stort velkommen til Jette (!) 

Slutteligt afholdt vi Arkivernes Dag den 2. lørdag i November = 13.11.2021, hvor vi havde 
billeder lagt frem på bordene, kaffe og kage i køkkenet – og 15 personer lagde vejen forbi i 
det ellers noget kedelige vejr. Flere havde tommelen op, da de gik, idet de syntes, det 
havde være meget hyggeligt. 

Vi måtte desværre igen aflyse vores juleafslutning planlagt til tirsdag d. 14/12-21 kl. 12,00 i 
vores lokaler med smørrebrød, hjemmebagt og julesnolder samt hyggelig pakkeleg. 

Vi er fast besluttet på at holde ”julefrokost” i det grønne i stedet for, når vejret bliver til det. 

P.B.V. 
Iris Just Pedersen 

 

 




