
Velkommen til Lokalhistorisk Forening for Nordborg-området

Løjtertoft 32, 6430 Nordborg
Tlf.: 52 11 08 29

Mail: arkiv@norlak.dk
Generalforsamling, torsdag den 27. februar 2020, kl. 19.00



Lad os starte med en sang:

”Jeg elsker de grønne lunde ….



Pkt. 1: Valg af dirigent



Lokalhistorisk Forening for 
Nordborgområdet

Formandens beretning
Generalforsamling 27.02.2020

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning



Pkt. Valg til bestyrelse og sup-
pleanter



Det frivillige arbejde - status

 12 frivillige medarbejdere – fuldt belagt

 5 timers åbningstid pr. uge 

mandag fra 13.00 – 16.00 og
onsdag og fredag 13.00 – 14.00



Pkt. 4: Arbejdsplan 2019

• Udstillinger – fortsætter - sommerudstilling
• Byvandringer – fortsætter - gennemført
• Åbningstider – fortsætter – udvidet til 5 timer
• Hjemmeside – fortsætter – ja selvfølgelig 
• Årsskrift 2020 – udgives – gennemført 
• Aktiviteter for medlemmer – 2 gange årligt –

gennemført



Henrik Ingemann – Lysabild Sognehistoriske 
Forening

Generalforsamling 21.02.2019



Foredrag 17.04.2019



Foredrag 28.10.2019



Udadvendte aktiviteter

a) Samarbejdet med skoleklasser – besøg på arkiver 
– foredrag – byvandring er fortsat

b) Byvandringer i juli og august er fortsat

c) Høstmarked den 7. september i Nordborg

d) Julemessen 2. – 3. november i Nordalshallen

e) Isskulptur festival 30. november

f) Butikkernes julefrokost 9. december – havde vi 
åbent



Kulturstatistik til Rigsarkivet
aktivitet 2019

Åbningstimer 240

Saml. Størrelse 333 m (alt 
inkl.)

Årets tilvækst 176 m

Antal billeder 19.514

Arkibas 3,7 GB

Tilvækst i Arkibas 0,5 GB

Besøgende – fysisk 119

Foredrag + byvandr. 156

Besøg. Hjemmeside 288.932

Sidevisn. Arkiv.dk 23.119

Telef. Henvendelser 80

Frivillige arb.timer 3.549 

Afleveringer 39



Forholdet til omverdenen
• Godt samarbejde med øvrige arkiver i Nordals 

området
• Samarbejdet mellem alle arkiver i Sønderborg- området: 

• Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske 
Arkivsamvirke 



Vedligeholdelse af bygninger  

Indvendigt:

Vi har i 2019 fået renoveret vort køkken totalt 
med maling af vægge – nyt gulv og nyt inventar 

Udvendigt:

Har jo været vort smertensbarn de sidste mange 
år  - hermed føljetonen:



Vedligeholdelse af bygninger – plads til 
arkivalier







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



Møde med byrådsmedlemmer m.v. valgt i 
”gamle Nordborg kommune” 5.4.2019

I mødet deltog følgende:

Rikke Lock Harvig
Jan Bossen
Niels Ole Bennedsen
Heidi F. Jørgensen
Jan Prokopek Jensen

Sønderborg Byråd har nu afsat 1.5 millioner i 
budgetter for 2020 til nybygning/ombygning 
af sidebygningen og rep. af parkeringsplads 



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 – Sigga – Elli – Emma – Alf



Pkt. 3: Aflæggelse af regnskab

• Kasserer Viggo Nielsen fremlægger det 
reviderede regnskab



Pkt. 4: Arbejdsplan 2020

• Udstillinger – fortsætter
• Byvandringer – fortsætter
• Åbningstider – fortsætter
• Hjemmeside – fortsætter
• Årsskrift 2021 – udgives
• Aktiviteter for medlemmer – 2 gange årligt



Pkt 4: budget

• Kasserer Viggo Nielsen fremlægger forslag til 
budget



Pkt. 4 kontingent

• Forslag til kontingent for 2021

Bestyrelsen foreslår uændret 100 kr. for enkelt 
personer og men:

150 kr. for ægtepar/samboende



Pkt. 5 behandling af indkomne forslag
forslag 1

• Forslag til vedtægtsændring: 
• §5: Antal medlemmer i bestyrelsen ændres 

fra 7 til 5 medlemmer – 3 medlemmer afgår i 
ulige år og 2 i lige år

• § 6: fomuleringen: Bestyrelsen kan beslutte, 
at udvalgte større dispositioner først kan 
gennemføres efter at den har givet sit 
samtykke - SLETTES



Pkt. Valg til bestyrelse og 
suppleanter



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



Pkt. 8: Eventuelt



Og så vil Gunnar 
Dahl fortælle om 
2020 Spejlinger

Og derefter er der 
kaffe 



Jens Ravnsbæk – fortæller om vores 
nye udstilling


