
Generalforsamling torsdag den 21. februar 2019 kl. 19.00



Pkt. 1: Valg af dirigent



Lokalhistorisk Forening for 
Nordborgområdet

Formandens beretning
Generalforsamling 

21.2.2019

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning



Pkt. Valg til bestyrelse og sup-
pleanter



Det frivillige arbejde - status

ü    5.300 timer på årsbasis 

ü     3 timers åbningstid pr. uge – hver 
mandag fra 13.00 – 16.00

ü     Vi har en veluddannet 
medarbejderstab og en god 
aldersfordeling



 Pkt. 4: Arbejdsplan 2018

• Udstillinger – fortsætter - sommerudstilling
• Byvandringer – fortsætter - gennemført
• Åbningstider – fortsætter - gennemført
• Hjemmeside – fortsætter – ja selvfølgelig 
• Årsskrift 2019 – udgives – gennemført 
• Aktiviteter for medlemmer – 2 gange årligt – 

gennemført







Udadvendt aktivitet – samarbejde med 
skoleklasser

Vi har i efteråret haft besøg af:

a.   Østerlundskolen 5. og 6. klasser – omkring 27 elever
b.   Nordals skolen 8 klasse - 42 elever
c.   Oksbøl friskole 6 klasse – 20 elever

Fokusområdet har været på 5. – 7. klasser

Nu til foråret tilretning/forbedring af ”rundtur/foredrag” ca 
2 timer i alt for skoleåret 2019 – 2020 –



Byvandringer

Dato Antal nationalitet

16. Juli 0

23. Juli 3 tyske

30. Juli 3 danske

06. August 11 danske

13. August 0

I alt 17 personer



Kulturstatistik til Rigsarkivet

aktivitet 2018 2017 2016 2015

Samlingernes størrelse 31.12. 157 154 153 meter 152 
meter

Årets tilvækst i meter 3 1 1 1

Antal billeder 31.12. 16.426 16.215 16.200 16.010

Antal besøgende på arkivet 80 110 100 105

Antal sidevisninger på 
hjemmesiden

275.563 271.647 160.633 41.197

Antal skriftlige henvendelser 110 77 90 65

Antal telefoniske 
henvendelser

24 25 25 20

Frivillige medarbejderes antal 
arbejdstimer

5.300 4.012 3.900 3.700

Antal afleveringer:
2016: 52
2017: 57
2018: 63



Forholdet til omverdenen

• Godt samarbejde med øvrige arkiver i Nordals 
området

• Samarbejdet mellem alle arkiver i Sønderborg- området: 

• Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske 
Arkivsamvirke – er kommet i god gænge



Vedligeholdelse af bygninger – 
plads til arkivalier – 2016 status:
Vi har i 2016 opnået, at selve hovedhuset er blevet 
vedligeholdt:
q Reparation af vinduer
q Reparation af hoveddør
q Ny bagdør

Men:
Afslag på forslag om ombygning indvendig – inkl. 
Nødvendig reparation af bagbygningen  ”minimuseet”

Hovedformålet er at få velegnet arkivplads der 
opfylder betingelserne for opbevaring af arkivalier
Og det arbejder vi videre med



Vedligeholdelse af bygninger – 
plads til arkivalier - fortsat







Vedligeholdelse af bygninger – 
plads til arkivalier - fortsat

1. Møde med Charlotte Riis Engelbrecht – 20.9.2017 - udvirket 
at råt træ i vinduer og døre blev malet – efter 1,5 år !!

2. Møde med ny kontaktperson fra Service og ejendomme – 
konstateret at kommunen ikke vil ofre penge på 
vedligeholdelse af bagbygningen – det  er i stedet en 
nybygning/ombygning

3. Nybygning/ombygning af bagbygningen  sorterer under 
udvalget for ”Kultur, Idræt, Handel og Turisme” – formand 
Stephan Kleinschmidt



Møde med udvalgsformænd i 
Sønderborg kommune

15. Maj 2018
møde med Stephan Kleinschmidt om bagbygningen – aftalt at 
kommunen laver et overslag på en ombygning af bagbygningen 
– pris knap 1.2 millioner – sendes til budgetbehandling for 2019
 – ombygningen ikke prioriteret for 2019

22. November 2018
møde med Aase Nyegaard – idet Teknik og Miljø ikke har passet 
vedligeholdelsen siden 2007 – vil undersøge – svar januar 2019 
– med på forslag til budget for 2020



Økonomi

”igen et tilfredsstillende regnskab”  et pænt 
plus og pæn formue 

Vigtigt med lidt på kistebunden til:
•  investering i IT 
• nye bogudgivelser – vi har tidligere haft 

25.000 kr. af egne midler på højkant i et 
projekt

• Indvendig vedligeholdelse – 50.000 kr. 
reserveret



TAK

• Alle frivillige der møder uge efter uge
• Alle frivillige der arbejder med forskellige 

projekter og funktioner til gavn for arkivet
• Bestyrelsen – Viggo – Verner – Carsten – Elli – Emma – Alf



 Pkt. 3: Aflæggelse af regnskab

• Kasserer Viggo Nielsen fremlægger det 
reviderede regnskab



 Pkt. 4: Arbejdsplan 2019

• Udstillinger – fortsætter
• Byvandringer – fortsætter
• Åbningstider – fortsætter
• Hjemmeside – fortsætter
• Årsskrift 2020 – udgives
• Aktiviteter for medlemmer – 2 gange årligt



Pkt 4: budget

• Kasserer Viggo Nielsen fremlægger forslag til 
budget



Pkt. 4 kontingent

• Forslag til kontingent for 2020



Pkt. 5 behandling af indkomne 
forslag

forslag 1• Forslag til vedtægtsændring – indkaldelse til 
generalforsamling udsendes til medlemmerne – annoncering 
i ugeavis udgår.:



Pkt. 5 behandling af indkomne forslag
Forslag 2

Er der frivillige der vil indgå i en 
udstillings/arrangements/formidlingsgruppe for 
arkivet ???

q     Verner Lauridsen vil gerne deltage og være tovholder
 



Pkt. Valg til bestyrelse og 
suppleanter



Pkt. 7: Valg af 2 revisorer og 1. 
suppleant



Pkt. 8: Eventuelt



Henrik Ingemann – Lysabild 
Sognehistoriske Forening
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