
 
Ordinær generalforsamling i ODA den 7. marts 2019  
 
 
Generalforsamlingen afholdtes på Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle   
 
Deltagende: Vejle Stadsarkiv, Randers Stadsarkiv, Gladsaxe Byarkiv, Kolding Stadsarkiv, Aarhus Stads-
arkiv, Aalborg Stadsarkiv 
 
  
Referat 
 
Formanden udtalte mindeord over vores nyligt afdøde kollega Helga Mohr. Et brændende, imøde-
kommende og udviklingsorienteret arkivmenneske.  
 
 
 

1. Valg af dirigent 
a. Pernille Schou blev valgt og konstaterede, at forsamlingen var lovligt og rettidigt ind-

kaldt. 
2. Valg af referent og to stemmetællere 

a. Valgt blev hhv. Søren Bitsch Christensen og Karin Conradsen og Frank Bache Ander-
sen. 

3. Godkendelse af dagsorden 
a. Godkendt. 

4. Bestyrelsens beretning   
a. Beretningen var fremsendt på forhånd og skulle ikke godkendes af forsamlingen. In-

gen bemærkninger fremkommet. 
b. Lene Wul påtog sig i forlængelse heraf koordinatorrollen for Formidlingsnetværket. 

5. Aflæggelse af regnskab  
a. Regnskabet blev fremlagt af kassereren og godkendt. Diskussionen om enkelte punk-

ter er refereret under pkt. 6. 
6. Vedtagelse af arbejdsplan   

a. Formanden fremlagde den allerede fremsendte arbejdsplan. Formanden fremhæ-
vede arbejdet med B&K-vejledningsmateriale, arkivlovsrapporten og den kommende 
arkivlovgivning; ODA-Kulturarv: Fortsætter arbejdet med RETRO, herunder søge sam-
arbejde med Rigsarkivet; SLA-samarbejdet blev omtalt, men ikke diskuteret yderli-
gere. 

b. Formanden fremlagde som et særligt punkt bestyrelsens visions- og missionsarbejde. 
Det er på et tidligt stadie. 

i. Der var bemærkninger til formuleringer om ABM-samarbejde. Bestyrelsens 
holdning er, at den arkivfaglige standard beriges ved arkivsamarbejder. 

ii. Lene Wul og Karin Conradsen: En vision skal skæres skarpere til. Bestyrelsen 
fremhævede de strategiske elementer: at alle kommuner bør have et profes-
sionelt arkiv, og at vi som organisation vil arbejde for fælles services, fælles 
registreringssystem med RA og SLA. 

iii. Lene Wul: hvad er vejen mod fælles services og registreringssystemer? Vores 
mission må ikke underlægges et rent bevaringshensyn; vi skal opprioritere 
formidlings- og brugsdimensionerne. Bemærkninger fra andre: der er mange, 
forskellige veje til lokale ressourcer. Der kan være behov for fælles kompe-
tenceforløb på tværs arkiverne.  



iv. Generelt blev der efterlyst en gennemskuelig og faciliteret proces for missi-
onsarbejdet. Formanden bemærkede, at det vil bestyrelsen følge op på. 

v. RETRO: på foranledning uddybede Søren Bitsch Christensen formålet med 
projektet: 1) tilgængeliggørelse af kommunale arkivalier med fokus på sog-
neråds- og byrådsprotokoller, 2) en projekthjemmeside for Transkribus, 3) en 
markering af KL’s og Kommunalreformens 50-års jubilæum. 

c. Lene Wul: Kunne man lave en pjece til nye arkiver/et generelt vejledningsmateriale? 
Det vil bestyrelsen tage med i det videre. 

7. Forslag til budget og kontingent 
a. Kassereren foreslog uændret kontingent. 
b. Budgettet blev vedtaget som det var foreslået og fremsendt til medlemmerne. 

8. Valg af bestyrelse 
a. Tine Knudsen Jensen, Charlotte Voss og Søren Bitsch Christensen var villige til gen-

valg og blev valgt uden afstemning. 
9. Valg af suppleanter 

a. På valg var Jesper Thomassen og Casper Christiansen. De stillede op. Lene Wul stil-
lede også op, og dermed var der valg. Resultatet blev, at Casper og Jesper blev valgt. 

10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant   
a. Kim Schou Nørøxe og Christian Frederiksen var villige til genvalg som revisorere og 

blev valgt uden afstemning. 
b. Anne Sofie Wiil Nørbak blev valgt uden afstemning som revisorsuppleant. 

11. Eventuelt 
a. Intet 

  
 
 
 

 


