
Ordinær generalforsamling i ODA den 29. marts 2022 kl. 9.00  

 

Referat 

 

20 medlemmer var mødt frem. Bestyrelsen var fuldtallig med undtagelse af Peter Damgaard (afbud). 

 

 

1. Valg af dirigent 

Mie Andersen, NæstvedArkiverne, blev valgt uden modkandidater. 

2. Valg af referent og 2 stemmetællere 

Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv, blev valgt uden modkandidater. 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt, og det konstateredes, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Der var ikke 

indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 

4. Bestyrelsens beretning 

Var rundsendt til alle medlemmer forud for generalforsamlingen. Formanden oplæste beretningen. Det kan 

fremhæves, at formanden udtrykte sin tak til medlemmerne for deres deltagelse i udvalg og råd. Der var 

ikke spørgsmål til beretningen. 

5. Aflæggelse af regnskab 

Kassereren fremlagde et regnskab med et overskud på 102.372,87 kr. og aktiver på 794.255,48 kr. Der blev 

opfordret til, at medlemmerne indkommer med forslag til arbejdsgrupper mv., der kan finansieres af 

organisationen. 

6. Vedtagelse af arbejdsplan 

Arbejdsplanen var fremsendt forud. Den blev læst op af formanden. Elisabeth Bloch, Københavns 

Stadsarkiv, ønskede, at et samarbejde med Forsorgsmuseets projekt Det sociale Danmarkskort, som blev 

præsenteret på årsmødet dagen forinden, indgik i arbejdsplanen. Hun nævnte desuden, at momentum fra 

2020 ang. en større arkivlovsrevision er dalende, og der skal fra vores side være fokus på egenaccess og 

’borgernes egne data’-dagsordenen. Christoph Klinger fra Slagelse Arkiverne nævnte sit samarbejde med 

Slægtsforskernes Biblioteker, er der f.eks. dubletter af trykte byrådsreferater, der også kunne indgå i 

Transkribusprojektet. Mie Andersen spurgte til, om der indgik deltagelse i Nordiske Arkivdage i 

arbejdsplanen? Det var der opbakning til det. Arbejdsplanen blev hermed vedtaget. 

7. Forslag til budget og kontingent 

Budget med et underskud på 5000 kr. blev fremlagt af kassereren. Forsamlingen nævnte, at beløbet til 

fortolkning af egenaccess kun skal anvendes, hvis der udsigt til et tydeligt og sikkert juridisk responsum. 

Bestyrelsen erklærede sig enig heri.  



Kontingentet fastholdes uændret. 

8. Valg af bestyrelse 

Caspar Christiansen, Frederiksberg, og Peter Damgaard, Tårnby, på valg. Blev valgt uden modkandidater. 

9. Valg af suppleanter 

Lis Thavlov, Silkeborg, og Jesper Thomassen, Aalborg, på valg. Blev valgt uden modkandidater. 

10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 

Christian Frederiksen, Guldborgsund og Kim Schou Nørøxe, Ballerup valgt som revisorer og Ann-Sofie Wiil 

Nørbak, Egedal, valgt som revisorsuppleant, alle uden modkandidater. 

11. Eventuelt 

Formanden gjorde opmærksom på, at der er gang i formidlingsnetværket igen. Hun nævnte ydermere, at 

ODA’s mentorordning fortsat består, efter hvilken der kan bevilges 10 timers betaling til mentoren. 

 

 

Konstituering 

 

Bestyrelsen konstituerede sig på et bestyrelsesmøde 4. april 2022. Til stede var Charlotte Voss, Søren Bitsch 

Christensen, Jesper Thomassen, Tina Knudsen Jensen og Caspar Christiansen. Peter Damgaard og Lis 

Thavlov  tiltrådte senere konstitueringen skriftligt. 

 

Formand: Charlotte Voss, Gladsaxe Byarkiv 

Næstformand: Caspar Christiansen, Frederiksberg Stadsarkiv 

Kasserer: Tina Knudsen Jensen, Randers Stadsarkiv 


