
                                                                                                                                      

S i d e  1 af 2 

 

                      Arden Lokalhistorisk Forening og Arkiv 

                      St.Arden-Arden-Rold-Vebbestrup-Valsgård Oue-Rostrup-Astrup 

 
 
Referat fra generalforsamling 7. marts 2022 i Arden kulturhus 
  
Der var mødt 28 personer op for at høre årets gæstetaler Anders Horsten fortælle om fuglene og naturen 
i vores lokalområde, både langt tilbage i tiden om arter der ikke længere findes her, om dem der er her 
nu, samt om hvordan det kan komme til at se ud om ca. 100 år hvis Naturnationalpark Rold Skov evt. 
bliver vedtaget. Det var en meget flot fortælling med imponerende billeder af mange fugle samt 
naturbilleder. 
  
Ad 1    Valg af dirigent og referent  

1. Dirigent, Frank Skov  

2. Referent Kirsten Johannesen 
  

Ad 2   Bestyrelsens beretning  
Formanden Berit Neergaard Bertelsen berettede om livets gang på arkivet siden sidste generalforsamling, 
som endnu engang har været meget præget af Corona. Alligevel er der kommet ca. 130 mails ind med 
spørgsmål som har krævet en del arbejde fra vores side. Nogle kræver vi laver søgninger i vores materiale, 
andre gør at vi laver reel slægtsforskning for at kunne svare på dem. Vi er nu nede på kun 6-7 frivillige på 
arkivet og der bliver en mindre efter i aften hvor Anita trækker sig tilbage som Arkivleder og udtræder af 
bestyrelsen. Dette gør at vi nu endnu mere mangler frivillige der vil hjælpe os med f.eks. at scanne 
dokumenter ind, renskrive interview, lave interview samt registrere noget af alt det materiale der kommer 
ind. Berit har forsøgt sig med ”Tale til Tekst” funktionen i Word for at gøre det nemmere at renskrive 
interviews, men det gik ikke så godt idet den ikke forstår himmerlandsk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Sammen med LMK (Landsforeningen af Lokalarkiver i Mariagerfjord Kommune) har vi indkøbt en 
bogscanner til at fælles brug, og denne går på rundtur mellem os alle. Med den kan vi scanne mange 
dokumenter til søgbare filer. Vi nåede også at få et Årsskrift ud for 2021 som er blevet meget godt 
modtaget. Som sagt så træder Anita ud af bestyrelsen og samtidigt har Helle og Karen Margrethe valgt ikke 
at genopstille. Karen Margrethe har dog lovet os at fortsætte som frivillig på arkivet hvilket vi er glade for. 
Der skal herfra lyde en stor ros til de frivillige, vi har som yder et stort arbejde.  Beretningen blev godkendt. 
 

Ad 3   Regnskab 

Regnskabet blev læst op af Frank Skov og det blev godkendt  

 

Ad 4   Arkivets beretning:  
Idet Arkivleder Anita Rye Sørensen ikke kunne være med os i aften, fortalte Berit Neergaard Bertelsen om 
hvad der er sket på arkivet i løbet af året. Vi har modtaget en meget stor aflevering ang. Arden Kro, som har 
krævet rigtig meget tid og sortering, men som indeholder mange spændende ting. Samtidigt har vi 
afleveret en stor del af det materiale vi havde om Cirkus Miehe til Nordjyske Museum i Hobro. De har dog 
ikke fået alt idet vi stadig har en del tilbage om Miehe familien. Der har været afholdt kirkegårdsvandring 
på St. Arden kirkegård og dette var en succes som vi gerne vil gentage i andre byer, hvis der er nogen med 
lokalkendskab til de kirkegårde, der vil hjælpe os med informationer. Vi har fået et tilbud fra en med 
lokalkendskab til Arden by øst for banen, som gerne vil komme og afholde en byvandring sammen med os, 
og det håber vi på kan lykkedes at få planlagt. Så har vi haft besøg af Leif Baun bosat i Jelling, men født i 
Valsgård, som kunne fortælle en del om en stor sten der skulle være i Valsgård kirke. Leif var på besøg 
heroppe sammen med sin hustru for at kigge i vores materiale om Valsgård. Derud over har vi et kursus 
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kørende i Gotisk hvor der er 6 der forsøger at lære at læse de gamle kringlede tekster. Dette hold 
fortsætter indtil sommerferien foreløbigt.  
Erling Gammelmark kommenterede denne beretning, ved at spørge ind til om det nu var den rigtige 
beslutning at begynde at udlevere vores materialer til andre, til hvilket Berit svarede at dette havde været 
et særtilfælde for at samle materialer ang. danske cirkusser på et sted til en udstilling. Erling nævnte også 
at han har en del materiale til gotisk læsning, om vi var interesseret i dem, hvilket vi selvfølgelig er. Derefter 
blev beretningen godkendt. 
. 
 
Ad 5   Indkomne forslag – Vedtægtsændringer 

Idet vi har problemer med at få folk til at stille op til bestyrelsen, har vi været nødt til at bede 
generalforsamlingen om at vedtage følgende ændringer af vedtægterne: 

§2. Arden Lokalhistoriske Forening og Arkiv forpligter sig til en annonceret offentlig adgang 
mindst 1 gang pr mdr. 

§9. Rettes fra 5-6 medlemmer til 3-7 medlemmer, og 1-2 suppleanter. Der vælges 1-2 
revisorer. Til bestyrelsen vælges et ulige antal i lige år og et lige antal i ulige år, hvis det er 
muligt. 

§10. Her rettes den sidste sætning til: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig ved at et flertal er 
fremmødt. Hvis bestyrelsen består af et lige antal medlemmer, tæller formandens stemme 
for to. 

§15. Ændring kan ske ved et selvstændigt punkt eller under punkt 5 – Indkomne forslag 

Disse ændringer blev vedtaget. 

 

 
Ad 6   Valg  
Valg for to år:  
Ole Poulsen blev nyvalgt og Berit Neergaard Bertelsen blev genvalgt 
Som Suppleant blev Elmer Jespersen genvalgt.  
Sven Franzen blev genvalgt som Revisor og Niels Jørgen Bertelsen som Revisor suppleant. 
 
 
Ad 7   Eventuelt  
Ingen  


