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Antal tilmeldte: 43

Formand Bent S. Pedersen bød velkommen
Erik Viborg blev valgt som ordstyrer.
Erik fortalte at kommunens budgetforhandlinger ikke påvirker kulturbudgettet og dermed heller ikke
de tilskud der gives til Lokalarkiverne.
Idet vores oprindelige oplægsholder blev syg trådte Christian Ringskou fra Ringkøbing-Skjern
museum til med kort varsel.
Christian fortalte om museet´s samlinger og opfordrede til at man kontakter museet hvis man mangler
genstande til f.eks. en udstilling. Der er billeder på alle museet´s registreringerMuseet har:
4.795 museumssager
61.872 Genstandsregistreringer
26.752 fotoregistreringer
Desuden fortalte han om det phd projekt han er i gang med:
”Ringkøbing og Skjern – Købstaden og den nye by”
Bent S. Pedersen læste sin formandsberetning som kan ses nedenfor.
Samvirket vil bla. gerne vide hvilke kurser der vil være relevante at arrangere, og arbejder stadig for at
få en arkivar tilknyttet lokalarkiverne.
Holger Nordestgaard fremlagde regnskabet.
Valg til bestyrelsen:

Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere,
kan du besøge https://www.rksk.dk/databeskyttelse

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Bent Skaarup Pedersen, Stauning, Birgitte Rahbek Jensen, Borris samt Bodil Agerskov, Videbæk blev
valgt til bestyrelsen.
Arne Kastbjerg fra Lyne får stor tak for sit arbejde i bestyrelsen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Efterfølgende konstituerede bestyrelsen med Bent Skaarup Pedersen som formand og Holger
Nordestgaard som kasserer.

Venlig hilsen
Gitte Fjord Damgaard
Land, By og Kultur – Kultur, Natur og Fritid
Ringkøbing-Skjern Kommune
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Lokalarkivernes årsmøde 14. november 2019
Højmark Forsamlingshus, Adelvej 41, 6940 Lem
Beretningen fra Arkivsamvirket.
Der er igen gået et år, siden vi sidst mødtes i dette forum, og beretningen vil
mest omhandle vore aktiviteter igennem dette år.
Efter vores konstituering har vi fået udarbejdet en formel forretningsorden for
Arkivsamvirket, så vi ikke fremover er i tvivl om, hvordan vi agerer i forhold til
valg og ansvarsområder.
Udover en række bestyrelsesmøder, som vi i år har afholdt som fyraftensmøder
på Smed Sørensensvej 1, havde vi i oktober et møde med fagleder Per Høgh fra
Ringkøbing-Skjern Kommune og vores nye museumsdirektør Mette Bjerrum
Jensen, samt museumsinspektør Lasse Justesen.
Dette møde omhandlede Arkivsamvirkets ønske om professionel hjælp især i
forhold til persondataloven og senest den Databehandleraftale, som Arkibas
præsenterede for lokalarkiverne. Men i virkeligheden en gammel sag, som vi
kunne se, at vi også havde haft på programmet i 2006, 2007, 2009, 2010, 2016,
2017 og 2018 – men altså indtil nu uden konkrete resultater.
Lokalarkiverne har i mange år kunnet klare sig med frivillige med historisk
interesse, godt lokalkendskab og nogen forståelse for gotisk skrift – i et loftsrum
med lidt journaler, arkivkasser og syrefri kuverter.
Men udviklingen i samfundet afspejler sig også på arkiverne – i dag modtager
man ikke bare papirarkivalier og gamle fotografier, Afleveringerne kan være på
alle mulige medier fra lysbilleddias til digitale filer, så nu er det nødvendigt med
løbende uddannelse af de frivillige og investeringer i teknologi.
Samtidig er de regler og love arkiverne må overholde blevet langt flere og meget
mere komplicerede – det er ikke længere kun et problem med ophavsret til
billeder, nu er det helt store problem persondataloven og fortolkningen af den,
som lægger et stort pres på de frivillige.
Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver – SLA – kæmper for at klæde
arkiverne på med diverse kurser og prøver at påvirke vore lovgivere, men er jo
netop en landsforening, og har ikke kapacitet til også at være til stede lokalt, og
gå ind i de enkelte arkivers problemer.
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Vi er selvfølgelig helt på det rene med, at en løsning af problemet med
ansættelse af en fagperson eller tilkøb af hjælp fra andre institutioner vil koste
kommunen nogle penge, men har ikke kunnet pege på anden løsning, og
problemet ser jo absolut ikke ud til at blive mindre fremover.
Men lokalt går arbejdet selvfølgelig videre, og vi har haft en del deltagere på
årets kurser, som startede med et kursus i Arkibas registrering for begyndere,
og så har vi haft et SLA Modul 1 kursus – det er det, der heder
Arkivadministration og lokalarkivets samlinger og deres bevaring.
Vi har søgt Kultur- og Fritidsudvalget om penge til yderligere kurser, og de har
bevilget os 24.000,- kr. – tak for det – så nu kører vi foreløbig på med et par
Arkibas registreringskurser i 2020 – et for begyndere og et for de, der allerede
er i gang.
I vil blive kontaktet, hvis der bliver yderligere kurser, og i kan altid holde jer
orienteret på Arkivsamvirkets hjemmeside under Ringkøbing-Skjern Kommune.
Det var min beretning for 2019, kom gerne med kommentarer og spørgsmål.
Bent Skaarup Pedersen

4

