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Formandsberetning.

Året 20{ 7
økonomi,

ligner tll forveksling de forgående år. Vl har en god

nogenlunde stabilt medlemstal,
år.

dog rristnok lidt færre end forrige

Arra n gernente r/a ktivitete r
Vl nar traft yore 10 tirsdagsåbninger, og derudover havde vl et flot
lørdagsarrangement på Lyngby llllølle i uge 42. Der kom ca' 40
personer, og vi viste bl.a, fllmen fra '198§, "Korset ved Havet".
Vi kan se d* er optimalt med dette efterårsarrangement i ferieugen
42.

Der har været en del spændende foredrag i Slægtshistorisk
forening i Hjørring og i Folkeuniversitetet.
Så havJe vi også et indlæg i Løkken Folkeblad om Lyngby ililølles
historie, Det er et medie vi sagtens kunne bruge mere' Bladet har
altid med velvillighed bragt emner af lokalhlstorisk art.-
Der er også ydet hjælp til Hundelev Boldklub med udgivelse af et
skrift ved dennes 50-års jubilæum.

Ved gennemgang af referater fra bes§relsesmøder, kan det ses, at
vi i åiets løb har fået arkivalier fra ca. 35 personer, og desuden haft
kontakt til nogenlunde samme antal. Kontakten foregår enten ved,
at vi selv ringen til folk, eller der kommer spantane henvendelser
via mail, telefon eller besøg.

§sm bekendt bliver der flere og flere arkivalier tilgængeligt på

nettet. Hvis rman er interesseret kan materialet bl.a' findes på

statens arkiver wsnJy"a rkiwal i*n*n I I næ"d k el ler urwwa rkiv" d k fra
landets mange arkiver.

Kurser/uddannelse;
VI lran i foråret 2§17 deltaget på 2 arkibaskurser, bllleder og
arkivalieregistrerimg, rmem det er meget tidkræve*'lde at arbeidæ
ræed. V*ne maboarkiver fian sarmræe problæm rned mamglerede
resssurcer tål $qurser *g reglstnering"



VI rnå håhe den mred tiden bliver mrulighed for at få nogle flere til at
tage på kunsus.

Vores interne økonomi vil kasserer Cl'rristian fortælle orn, trnen
generelt er det stadig sådan, at vi får konanqunetilskud til drift, og
så er der yderligere en pu§e, ssrn de ca. 28 arkiver i kommunens
arkivsarnnåd seln adrninistrerer til kurser og foredrag.

Fysiske rammer:
Vi er godt tilfredse rned brug af "lUlultihuset" til vore arkivåbninger.
Desværre nåede vi ikke i 20{ 7 at komme i gang rned byggeriet til
vores arkiv. Men vi arbejder videre med planerne her i 2018. Der er
helt sikkert fonde, der vil støtte kulturelt arbejde såsom
lokalhistorie.

OrganiserinS
Vi fortsætter vores rnedlemskab af SLA og LANA. Det koster i
omegnen af 1500,00 kr. pr, år, men så har vi fordel af, at arbejde
sammen med de øvrige arkiver i kornrnunen og udveksle erfaringer"
I arkivsannvirket er det planen her i 20{8 at fortsætte udglvelse af
en temabog. "Dengang i 60erne" er titlen. Hvis man har en god
historle orn dette tema, er man velkommen til at kontakte arkivet.

Fnemover: se budget- og trandlingsplan.
Vi vil rneget gerne lrave flere rnedlemmer og gode ideer til
udbredelse af kendskab tll vores lokale hlstorie.
Nye digitale medier giver uanede rnuligheder for fornnidling af
dette, men også lrer kræyer det megen tid og engagement.

Tll slut en tak til bestynelsen foret godt samarbejde i 20{7. Ikke alle
har haft lejlighed til at naøde op ved møderne, illen sådan er og bør
det være med frivilligt arbejde.
Tak til kaffe- og kagespCInsorer, sg tak til borgerforenlngen fon at vl
må bruge [lfi ultilrulset.

Jørn R*§tvæd Christ§*m§*n


