Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for
Jelstrup, Lyngby og Rubjerg sogne 23. februar 2017
Formandsberetning.
Året 2016 har stort set været tilfredsstillende. Der har ikke været de store udsving i
forhold til forrige år. Vi har pænt antal besøg ved arrangementer. Det har svinget
mellem 2-3 stk og helt op til til 31 stk.
Det skyldes nok dels årstid/vejr, men også at andre tilbud og arrangementer kolliderer
med tidspunktet for vore arkivåbninger.
Det store antal, 31 besøgende, var ved arrangement hos Raunsmeds i efterårsferien.
Vi har p.t. ca. 70 medlemmer af foreningen, det er en svag stigning ligesom de
foregående år.
Det kan generelt mærkes at vi bliver mere og mere kendt i området. Men vi vil meget
gerne have flere besøg af vore medlemmer.
I år kan vi fejre 10 års jubilæum. Vi lavede en opstartsgruppe i februar 2007, og
åbnede første gang i oktober samme år.
Vi kan vel godt være lidt stolte af resultatet indtil nu.
Arrangementer/aktiviteter.
Der har desværre ikke været foredrag o.l. i samvirket med de andre arkiver i gl.
Løkken-Vrå kommune. Men til gengæld har der været fælles bogudgivelse om
efterkrigstiden 1945-1960. Her havde vi skaffet 3 beretninger ud af de i alt 14 i bogen.
Frede Vestergård, Henning Simonsen og Helge Nielsen hedder forfatterne.
Vi får et stigende antal henvendelser via mail. En af de sjældne var fra et tysk ægtepar,
der sendte 3 DVDer med videooptagelser af ”Huset ved Havet”, der lå i Nr. Lyngby,
men nu er borte. Optagelserne spænder over ca. 20 år og vidner om den
kystnedbrydning, der forgår uafladeligt ved Vesterhavet.
Der bliver heldigvis flere og flere digitale kilder at øse af. Nordjyske avisarkiv blev
tilgængeligt i efteråret. Christian og jeg deltog i en introduktion i Ålborg. Arkivet går
helt tilbage til de ældste årgange af eksempelvis Vendsyssel Tidende. Er man abonnent
på Nordjyske følger automatisk en adgang til avisarkivet.
Statens arkiver digitaliserer også mere og mere af den enorme mængde arkivalier der
ligger i gemmerne. Man kan selv prøve at kigge på www.sa.dk
Søgeportalen www.arkiv.dk der er landsdækkende, bliver også mere indholdsrig. Alle
arkiver i Danmark lægger på sigt alt indsamlet materiale ind herpå.
Ved ”Slægtshistorisk Forening for Hjørring og omegn” var vi et par stykker, der fik
lidt lærdom om Daisy, et unikt søgesystem.
Der er nu Internet i Multihuset. Vi fået en fornuftig aftale om brug ved åbninger.
Vi mistede desværre Erna Steffensen i marts. Som altid flittig og engageret var hun en
stor hjælp i arkivet med sin store viden om Rubjerg og Lyngby.
Fysiske rammer:

Når vi har åbent pakker vi stadig ud og sammen, som de forgående år, men der er lys
forude!
Vi har fået byggetilladelse og starter snarligt på fondsansøgninger for at finansiere
byggeri af vores eget lokale.
Økonomi:
Vi får støtte af kommunen til drift, og der er desuden afsat midler til kurser.
Der henvises til regnskabet.
Organisering:
Intet nyt her. Vi forbliver medlemmer af SLA og LANA. Det er et krav for at få
driftstilskud. Men medlemsskabet kan godt betale sig. Vi er sammen med ligesindede,
eksempelvis om bogudgivelse, og vi kan generelt trække på hinandens erfaringer
Fremover:
Iflg. vedtægterne skal der laves en handlingsplan og et budget for det næste år. Se
omdelte.
Vi vil gerne:
Have fortsat godt besøg i arkivet. Det er her, de gode historier og oplysninger kommer
frem.
Have flere medlemmer og opfordre flere til at skrive deres erindringer eller få billeder
scannet.
Desuden opfordres bestyrelse og medlemmer til at komme med forslag til
arrangementer, og til at reklamere for arkivet
Fortsætte indsamling og registrering i Arkibas 5
Til slut en tak til bestyrelsen for godt samarbejde, tak til sponsorer og
borgerforeningen for lån af Multihuset
Jørn Rugtved Christiansen

