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Jeg vil starte med omtale af årets arrangementer:
Vi har haft åbent 10 gange på tirsdag-aftener. I juli og august måned havde vi
sommerferie.
Desuden havde vi et arrangement i marts med seniorklubben i Hundelev, og et
lørdagsarrangement på Lyngby Mølle i efterårsferien. Det sidste ser ud til hvert
år at være et tilløbsstykke.
Der kom ca 20 gæster. Heraf mange sommerhusfolk, der er interesseret i egnens
historie.
I april havde vi averteret med at vise billeder via projektor, men ak, teknikken
svigtede. Det var meget ærgerligt, for der var mødt mange op.
Senere har vi fået det til at virke ved nyindkøb af PC, og det vil være et fast
indslag fremover med at gå på nettet når vi har åbent.
Vi er p.t. ca. 60 medlemmer. Det er vist ca. det samme som sidste år. Her vil jeg
opfordre alle til at udbrede kendskabet til vores arkiv, så vi kan få flere
medlemmer
Jeg har lavet en optælling af indkomne arkivalier og kontakter i 2018.
Det viser sig vi har fået arkivalier enten som gave eller som lån til scanning fra
godt 30 personer, og vi har haft kontakt til yderligere ca. 40 personer. Det er da
en del.
For sidstnævntes vedkommende kan der være tale om at man ønsker
oplysninger eller hjælp fra os til at finde personer, billeder og oplysninger
generelt. Det viser jo , at vi er kendt bl.a. via nettet.
Vi har fornylig snakket om også at bruge Facebook . Her går det tit endnu
hurtigere med kontakt, og det er jo det forum unge mennesker bruger.
Kontakt dækker også over, at man laver en aftale om senere lån af arkivalier.
Så har vi et punkt der hedder økonomi. Det er Christians område med detaljer,
Som nævnt har vi investeret i PC og diasscanner til arkivet. Der vil formentlig
komme en del dias og negativer fremover. Det gælder om at få disse digitaliseret
og sikret fremover.
Vi har deltaget i møder med gl. Løkken-Vrå kommunes arkivsamvirke.
Der er 7 arkiver i den gamle kommune. Vrå, Vejby-Sejlctrup, HarritslevRakkeby, Vrensted, Løkken, Vittrup og os. Igennem årene er der udgivet
temabøger hvert andet år.

Desværre blev der ikke udgivet temabog i 2018, p.g.a manglende forfattere.
Emnet var og er 1960erne. Vi regner med og håber, at der kommer indlæg til
bogen i løbet af 2019.
I arkivet sælger vi i ny og næ nogle af de gamle bøger til udsalgspris 75,00 kr.
Der har været deltagelse i 2 arkiverings-kurser i Sindal. Et omfattende arbejde
med registrering ligger og venter. Nye kurser i Hjørring kommunes område
kommer i løbet af efteråret.
Hvis man ønsker at tage til Ålborg eller Vejle så er der i LANA og SLA også
kurser, dog skal vi betale for disse.
SLA er hovedorganisation for landets arkiver, og LANA er den Nordjyske del
heraf.
Fremover: Ja det er jo altid svært at spå, men der er stadig generelt er en stor
interesse for vores arbejde, selvom det mest er folk over 50 år, der møder op.
Det er jo nok sådan, at man skal nå en vis alder inden man begynder at
interessere sig for det, der var engang, og unge har sikkert nok meget andet at
bruge fritiden på.
På nettet bliver der mere og mere digitalt materiale tilgængeligt, faktisk enorme
mængder bl.a. på Statens Arkiver , så på den måde behøver vi arkivfolk ikke at
kede os.
Politikerne er godt klar over at begrebet kulturarv optager mange mennesker, så
der vil nok også fremover være velvilje i form af støtte til det lokalhistoriske
arbejde.
Et punkt i dagsorden hedder budget- og handlingsplan 2019. Her ses hvad vi
bl.a. forventer af det kommende år.
Alt i alt et godt år for vores arkiv. Vi skal huske på det er frivilligt arbejde vi
laver, og at det har værdi, når man i fremtiden kan bruge arkivets samlinger.
Jeg vil sige tak til jer i bestyrelsen for godt samarbejde og tak til kage- og
kaffesponsorer.
Jørn Rugtved Christiansen

