
 

 
 
 
Referat af generalforsamling og bestyrelseskonstituering 2021 
 
 
 
Ordinær generalforsamling i ODA den 25. marts 2021 kl. 13.00 
 
Afviklet virtuelt i Microsoft Teams 
 
Tilmeldte deltagere:  
 
Charlotte Voss, Tina Knudsen, Søren Bitsch Christensen, Peter Damgaard, Caspar Christian-
sen, Lis Thavlov, Jesper Thomassen, Mie Andersen, Anette Eriksen, Lis Thavlov, Søren Nør-
bak, Filippa Damm Fledelius, Lisbeth Schacht Hansen, Mette Henriksen, Frederik Stålfors 
Hansen, Kim Schou Nørøxe, Heidi Pfeffer, Christoph Klinger, Anette Månsson, Karin Conrad-
sen, Camilla Boysen, Pernille Sonne, Nina Adamsen, Rikke Elise Roos, Carsten Rylander 
Mikkel Hansen Stage, Marie Drost Aakjær, Thomas Norskov Kristensen 
 
 
Referat 
 

1. Valg af dirigent 

a. Referat: Anette Eriksen valgt til dirigent. 

2. Valg af referent og 2 stemmetællere 

a. Referat: Søren Bitsch Christensen valgt til referent. Thomas Norskov Kristen-
sen valgt som digital stemmetæller. 

3. Godkendelse af dagsorden 

a. Referat: Dagsordenen udsendt rettidigt. Den blev godkendt. 

4. Bestyrelsens beretning 

a. Referat: Formanden havde udsendt beretning forud før generalforsamlingen, 
og dette vedlægges referatet. Hovedpunkterne var 1) styrkelse af samarbej-
det med RA, KL og SLA, bl.a. med kommunale temamøder og arbejdsgrupper 
om digital bevaring, bevarings- og kassationsbekendtgørelse, AULA. Samarbej-
det med SLA indebærer nu plads til ODA i bevillingsudvalget vedr. Veluxmid-
lerne, der også er åbnet for ODA-medlemmer. Arkivlovsrevisionen med egen-
access har været stort tema med høringssvar og foretræde i Folketinget. ODA 
adresserede i forløbet en række faldgruber, og der blev stillet en mere gen-
nemgribende revision af arkivlov i udsigt ved senere lejlighed. ODA Kulturarv 



har været præget af retrodigitaliseringsprojektet med maskinlæsning af histo-
riske dokumenter. Deltagelsesmodel for medlemmerne er lagt frem på hjem-
mesider. To samarbejdsgrupper er nedsat om hhv. privathavne og ”brok og 
klager i arkiverne”. Årsmødet blev afviklet digitalt, uden gennemgående tema, 
men med en række faglige emner ved forskellige oplægsholdere samt præ-
sentationer af medlemsaktiviteter. ODA er repræsenteret i Privatarkivudval-
get og i dettes udvalg for private digitale arkivalier, LFF, Museumstjenesten, 
Nordisk Center for Kulturformidling, Journalen, K-udvalget v/RA, VISDA-for-
handlingerne, Danske Arkivdage, og Kulturministeriets PURE-udvalg. 52 med-
lemsarkiver. Vejen og Viborg har meldt sig ud. Der var ingen spørgsmål til for-
manden. 

5. Aflæggelse af regnskab 

a. Referat: Kassereren fremlagde regnskab. Det fremviser et overskud 60.467, 
52 kr. Der er afholdt udgifter til opdateret hjemmeside. Opgaveløsning dæk-
ker retro-projektet og dækning af udgifter til deltagelse i arbejdsgrupper og 
udvalg. Kassereren takkede revisorerne. Ingen spørgsmål til regnskabet. 

6. Vedtagelse af arbejdsplan 

a. Referat: Planen var udsendt på forhånd og vedlægges referatet. Danske Arkiv-
dage forventes gennemført i 2021. Der arbejdes videre med revision af vejled-
ningsmateriale til B&K, med AULA; vedr. arkivlovsændringen fortsættes arbej-
det med at fastholde politisk momentum. Retrodigitaliseringsprojektet skal 
videreudvikles, og der skal fundraises yderligere og skabes netværk med nor-
diske arkiver. SLA-samarbejdet skal yderligere styrkes. 

7. Forslag til budget og kontingent 

a. Referat: Kassereren foreslog et budget, der indeholder afvikling af Danske Ar-
kivdage og peger på et mindre underskud. Budgettet vedlægges referatet. 
Budgettet blev vedtaget. Kassereren opfordrede medlemmerne til at ind-
sende aktivitetsansøgninger. Kontingentet blev foreslået uændret. Dette blev 
vedtaget. 

8. Valg af bestyrelse 

a. Referat: På valg var Charlotte Voss, Gladsaxe Byarkiv, Tina Knudsen Jensen, 
Randers Stadsarkiv, og Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv, der alle 
ønskede genvalg. Ingen modkandidater. 

9. Valg af suppleanter 

a. Referat: På valg var Jesper Thomassen, Aalborg Stadsarkiv, og Lis Thavlov, Sil-
keborg Arkiv, der begge ønskede genvalg. Ingen modkandidater. 

10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 

a. Referat: Kim Schou Nørøxe og Christian Frederiksen var villige til genvalg. 
Ann-Sofie Wiil var villig til at fortsætte som revisorsuppleant. Alle blev gen-
valgt. 

11. Eventuelt 
a. Referat: Formanden fortalte, at webinar om egenacces-temaet med RA afvik-

les 3. maj. Hun opfordrede medlemmerne til at sende spørgsmål direkte til 
KL/Flemming Nielsen og Rigsarkivet. Hun mindede medlemmerne om et ud-
sendt spørgeskema om modtagne henvendelser om afgangsbeviser, ansøg-



ninger om egenacces. Egenacces: I en kommune har man oplevet, at forvalt-
ningen har fået mange flere henvendelser, men ikke arkivet. Kommunearki-
verne kan ikke tilbyde oplysninger om fødselstidspunkter, så det begrænser 
stigningen i henvendelser til os. Nogle arkiver konstaterer en svagt stigende 
tendens til flere og mere komplicerede sager. Arbejdsdelingen mellem kom-
munearkiver og RA ønskes i nogle tilfælde skarpere aftalt. Nogle arkiver har 
oplevet at få videresendte henvendelser fra RA, andre har ikke.  

b. Odsherredarkivet rejste spørgsmålet om de økonomiske standardomkostnin-
ger, som RA har opstillet for drift af kommunearkiv og fremlagt for K-udval-
get. Det er svært at sammenligne arkiver. Sagen er ikke færdigdebatteret i K-
udvalget. 

c. Der var spørgsmål til de to udmeldinger og årsagerne hertil. Den ene skyldtes 
økonomi, den anden skyldtes lokale forhold. Der er ikke noget mønster. 

d. Lars Schreiber Pedersen orienterede om PURE-konsortiet. Han lagde op til at 
genåbne diskussionen om arkivernes nytte af konsortiet. Prisen for at oprette 
en forsker i systemet er 905 kr. 

e. Søren Kühnrich spurgte til Coronadokumentation. Tina Knudsen Jensen, Karin 
Conradsen og Jesper Thomassen fortalte om erfaringer med fotodokumenta-
tion (i Randers), indsamling af private dokumenter (målrettede interviews mv. 
i Vejle) og i Privatarkivudvalget (jf. udsendte referater fra dette). 

 
 
 
 
Konstitueringsmøde afholdt efterfølgende  
 
 
Deltagere: hele bestyrelsen med undtagelse af Peter Damgaard 
 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 
 
Formand: Charlotte Voss 
Næstformand: Søren Bitsch Christensen 
Kasserer; Tina Knudsen Jensen 
K-udvalget: Elisabeth Bloch, Charlotte Voss, Mie Andersen, Peter Damgaard 
Privatarkivudvalget: Jesper Thomassen, suppl. Tina Knudsen 
 
Generalforsamlingens forløb blev kort drøftet. Et medlem havde umiddelbart meldt positivt 
tilbage. Afholdes generalforsamlingen ikke i sammenhæng med årsmødet, er en virtuel af-
vikling på mange måder en god ide. Det er dog vanskeligt ved et virtuelt møde at få nye an-
sigter ordentligt introduceret for alle. 
 
Nyt møde aftalt til 17. maj kl. 12.30. 


