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Formandens beretning
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Pkt. 2: Aflæggelse af beretning



Det frivillige arbejde - status

 11 frivillige medarbejdere –

Men plads til flere medarbejdere

 2 timers åbningstid pr. uge : 

Onsdage 13.00 – 14.00
Fredage 13.00 – 14.00



Opfølgning Arbejdsplan for 2021

• Udstillinger – fortsætter når tilbygningen er på 
plads – ikke færdig endnu

• Byvandringer – fortsætter - gennemført
• Åbningstider onsdage og fredage – covid 19 –

men gennemført
• Hjemmeside – fortsætter – gennemført
• Årsskrift 2021 – laves – gennemført 
• Aktiviteter for medlemmer ??? – covid 19 



Årsskriftsartikler til Sønderjysk 
Månedsskrift

To artikler fra årsskriftet 2020:

 Karen Marie Madsens: Tvangsfjernelse af      
børn -om en fattig enke i Vesterlund der fik sine børn 
tvangsfjernet fordi hun var for dansk 
Mette Lauridsen: Særlingen fra Nordborg, 
der gjorde kometkarierre og blev 
verdenskendt - om Theodor Brorsen

Bliver nu optaget i Sønderjýsk Månedsskrift !



Bankgebyrer
Bankgebyrer udgør efterhånden et større 
beløb
På sidste generalforsamling blev det 
drøftet om en flytning fra Sydbank til 
Arbejdernes Landsbank kunne nedbringe 
udgiften
Det viste sig at Arbejdernes Landsbank 
fortalte at de ville forhøje deres gebyrer 
til samme niveau som Sydbank



Kulturstatistik til Rigsarkivet
Aktivitet 2020 2021

Åbningstimer 111 40

Årets tilvækst 4,3 m 0

Antal billeder i Arkibas 3.973 5.495

Arkibas i GB 11,4 GB 51 GB

Besøgende fysisk 91 76

Foredrag + byvandringer 136 102

Henvendelser-skr/tlf. 27/14 92/34

Frivillige arb.timer 1.024 2.076

Afleveringer 50 stk. 28 stk.



Klargøring til nybygning 

• Træfiguren Jeanne D’Arc til Sønderborg slot
• Kasseapparat fra Weber – til Sønderborg slot
• Skibsmodel Cutty Sark – deponeres på Dyvig

badehotel
• Vi sender arkivalier til Holm, Svenstrup og 

Egen arkiver fra vores beholdning, 
efterhånden som vi støder på den slags 
arkivalier i forbindelse med flytningen







Nordborg—stuen lige nu 



Arkivalier til andre arkiver – og hylder til nybygningen



Entreen – også med hylder



Modsat side af entreen



Bagindgangen – er nu arkivrum



Den nye indgang fra gården og handicaptoilet



Det nye arkivrum/mødelokale set fra bagindgangen



Arkivrum/mødelokale set op mod arkivet



Fast belægning etableres på parkeringspladsen



Årsskrift 2021



Økonomi

”et tilfredsstillende regnskab”  med investering i 
inventar til nybygningen 

Vigtigt med lidt på kistebunden til:
• investering i IT – gode svartider m.v.
• nye bogudgivelser – vi har tidligere haft 25.000 kr. 

af egne midler på højkant i et projekt
• Indvendig vedligeholdelse – samt inventar  til 

nybygningen – foreløbig 50.000 kr. reserveret



TAK

• Alle frivillige der møder uge efter uge
• Alle der påtager sig opgaver for arkivet –

revisorer,  suppleanter m.v. bidragsyderere til 
Årsskriftet

• Bestyrelsen – Sigga, Alf, Gunnar, Jan



Foredrag: Martin Reimers:
Den tyske marines træningslejr på Nordborg slot, 

1944-1945”


