Ordinær generalforsamling i ODA den 15. marts 2017 kl. 11.00-14.00
Afholdt på Frederiksberg Rådhus
Repræsentanter til stede fra arkiverne i Frederiksberg, Næstved, Aarhus, Greve,
Ballerup, Fredensborg, Helsingør, Gribskov, Gentofte, Ringsted, Bornholm,
Tårnby, København, Guldborgsund, Gladsaxe.
Referat
1. Valg af dirigent. Henning Bro blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Valg af referent og 2 stemmetællere. Hhv. Søren Bitsch Christensen + Lise Schifter og Anette Eriksen.
3. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
4. Bestyrelsens beretning. Fremsendt til medlemmerne og vedlægges referatet. Taget til efterretning.
5. Aflæggelse af regnskab. I kassererens fravær fremlagde formanden regnskabet. Der var spørgsmål til tilskuddet fra Rigsarkivet, der giver mulighed for at dække vejledning af kommunale arkiver. Det blev fremført, at
flexordninger på 3-4 procent burde overvejes for bankindeståendet.
6. Status for samarbejdet med SLA og diskussion om organisering. Fremlagt
af Peter Damgaard. Han betonede, at samarbejdet er i god udvikling. Der
arbejdes med at udvide samarbejdsformerne, der i dag omfatter sekretariatet, lokale samarbejder, fordeling af repræsentative poster, blade og
Kulturstatistikken. Vi har i årets løb ønsket at møde en bredere kreds af
SLA. Der er afholdt to møder i årets løb mellem de to organisationer. SLA

udtrykte her, at de ikke var afvisende over for en ny, sammenlagt organisation. Persondataforordningen må formodes at være en drivkraft for et
udvidet samarbejde set fra SLA’s side, men også fra ODA’s. Arkibas har
været drøftet på møderne. Det er i dag udskilt til et selskab, der fra tid til
anden støttes økonomisk af SLA. Dette kan ODA ikke deltage i, og det har
SLA accepteret på møderne. En anden udfordring har været selve organisationsformen. ODA kan ikke tilslutte sig en form, hvor foreningsdrevne
arkiver kan blokere for relevant udvikling for offentlige arkiver. Man kan
frygte et mindre samlet statsligt tilskud til én frem for to arkivorganisationer. Fordelene vil være en større politisk gennemslagskraft, bedre
kommunikation, fælles administration, bedre koordinering af f.eks. digitaliseringsprojekter. SLA efterspørger uddannelse og kurser. Bestyrelsen
vil ikke gå ind i noget, der betyder, at ODA mister fodfæste.
Grundlæggende er bestyrelsen overvejende positivt indstillet over for en
videre udvikling i den påbegyndte retning.
Diskussion: Hvordan laver man en organisationsstruktur, der ikke forhindrer de offentlige arkivers fremdrift og udvikling, men som samtidig yder
de foreningsdrevne arkiver retfærdighed og giver dem relevant indflydelse? Henning Bro ville fastholde en gammel målsætning om én kommune,
ét arkiv. Det vil nogle steder være politisk uholdbart, fremførte andre.
Peter Damgaard og andre fremførte eksempler på foreninger, der favner
hele spektret fra frivillig til professionel. Man kunne f.eks. se på DBU.
Der var forskellige holdninger til en sammenlægning. Konklusionen er, at
bestyrelsen skal forholde sig systematisk analytisk til de reelle fordele
ved forskellige organisationsformer.

7. Vedtagelse af arbejdsplan. Bestyrelsens plan var fremsendt og vedlægges
referatet.
Hovedpunkter:
 Arkivudvalget
 ARK2017 (Arkivdagene afholdes 26. og 27. september i Odense
(det regulære årsmøde aflyses i år).
 Retro-projekt
 Giv det videre
 Samarbejde med SLA
Diskussion: Elisabeth Bloch, suppleret af Christian Frederiksen: ODA skal
styrke strategien over for KL og fremme kendskabet til arkivernes rolle i
eksempelvis fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, ’de store dataud-

træk’ og dermed arkivernes rolle i centrale kommunale forvaltningsområder. Bestyrelsen tog notits af diskussionen.
Søren Bitsch Christensen rejste et yderligere aspekt: privatarkivområdet
og den generelle situation for Rigsarkivet med forestående flytning af
publikumsfunktioner til Det Kongelige Bibliotek. PA-arbejdet er lagt ind
under Indsamling og Bevaring, men økonomisk og på anden måde nedprioriteret. Han foreslog, at ODA sætter sig som mål at få tilbageført private arkivalier hvis ønsket.
Arbejdsplanen blev vedtaget.
8. Forslag til budget og kontingent. Budgettet (vedlagt referatet) fremlagt
af formanden. Mest bemærkelsesværdigt er det budgetterede underskud, der skal dække især Arkivdagene. Udgiften tages reelt af opsparede
midler. Ingen yderligere kommentarer.
9. Valg af bestyrelse. Søren Bitsch Christensen, Finn Guldbæk og Charlotte
Voss var på valg, villige til genvalg. Blev valgt uden afstemning.
10. Valg af suppleanter. Mie Andersen på valg og blev valgt uden afstemning. Caspar Christiansen fra Frederiksberg blev valgt, også han uden afstemning.
11. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. Christian Frederiksen, Guldborgsund, og Kim Schou Nørøxe, Ballerup valgt. Michael Boel Winther,
Egedal, blev valgt til suppleant.
12.Eventuelt. Intet.

Generalforsamlingen blev afsluttet med et glas champagne og kransekage, ledsaget af et lille billedshow, i anledning af foreningens 10-års-jubilæum.

