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Året 2016 er karakteriseret af, at kendskabet til vores virksomhed er udbredt i vide kredse. 
Medvirkende hertil er et forøget medlemstal og et godt samarbejde med lokalpressen, der gerne vil 
hjælpe med at udbrede kendskabet til områdets lokalhistorie. Også lærere på byens skoler har vi 
samarbejdet med, så skolebørn har stiftet bekendtskab med historien. 
 
I oktober har vi afholdt et arrangement med ”Engelbrecht-familien”, hvor vore medlemmer kunne 
deltage til reduceret pris. Tilslutningen både fra medlemmer og ikke-medlemmer var ovenud 
tilfredsstillende. I december udsendte vi – som det er blevet en tradition – et årsskrift med 
lokalhistoriske artikler og en omtale af årets gang i arkivet. Hæftet blev sendt til alle medlemmer, 
men det kan også, så længe oplaget rækker, fås ved henvendelse. 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen har sædvanen tro holdt 4 møder i 2016. Opgaven har fortsat været at danne rammen for 
arkivets drift. Bestyrelsen er garant for, at den frivillige arbejdsgruppe har bedst mulige vilkår at 
arbejde under i forhold til økonomi, udstyr og lokaler. Vi disponerer fortsat over 3 lokaler i 
stueetagen og det store arkivrum i kælderen. Med 10-klassecentret har vi et fint samarbejde som 
ligestillet i huset. Vi låner hinandens lokaler. For os er det en stor fordel at kunne disponere over det 
store samlingslokale til vore arrangementer. Nu sidst det med Engelbrecht-familien. 
 
I løbet af året er arbejdet med Lund-samlingen kommet fint i gang. Da glaspladerne står hos os, er 
ansatte fra museet rykket ind i vort lokale og har der haft god hjælp af frivillige fra arkivet til at 
udtænke og praktisere it-løsninger. 
 
Vi  har i forbindelse med Engelbrecht –arrangementet fået flere medlemmer og de, der nåede at 
blive indmeldt, fik naturligvis medlemsrabatten. For de personer, som har indmeldt sig under eller 
efter arrangementet, har vi ikke opkrævet årets kontingent. Men de har på linje med de øvrige 
medlemmer modtaget vores årsskrift. 
 
I forbindelse med medlemskort til foreningen har vi i bestyrelsen drøftet, om det skulle udskiftes 
eller vi skulle droppe det helt. Da vi til vores arrangementer har medlemslister til rådighed, er vi 
kommet til det resultat, at medlemskortet er overflødigt. Når vi udskriver brev om indbetaling af 
kontingent, skriver vi medlemsnummeret på, så heller ikke her er der behov for et medlemskort.  
Bestyrelsesarbejdet har ifølge vedtægterne bestået i at godkende budgettet og større anskaffelser 
samt årets regnskab. Det kommunale tilskud er anvendt efter dets formål. 
 
Bestyrelsens medlemmer er valgt for 2 år. Efter vedtægterne skal der i ulige år afgå 2 medlemmer, 
men de kan naturligvis stille sig på ny. Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter samt 2 revisorer og 
1 revisorsuppleant. 
 
 
 



Arkivets drift  
Arkivgruppen består som sidste år af 10 frivillige, hvor de 2 også er medlem af bestyrelsen. 
Gruppen har fast mødedag om tirsdagen og står for bemandingen i forbindelse med arkivets 
åbningstider, som er 2 gange om måneden i ulige uger uden for skoleferierne. 
 
Arkivleder Karin Berg er den formelt ansvarlige for arbejdet og laver småkurser for gruppen efter 
behov. Brugen af databasesystemet Arkibas 5 er en nødvendighed i arbejdet med at registrere 
arkivalierne og dermed gøre dem tilgængelige på nettet. På arkibas.dk kan borgere søge efter 
arkivalier, som hvert arkiv har valgt skal være søgbare. Derfor deltager personer fra arbejdsgruppen 
i de løbende kurser, der afholdes af SLA, Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver. 
 
I 2016 har vi på en række områder været udfarende. Avissamlingen er under stadig udbygning. Vi 
har Vestkysten og Vejle Amts Folkeblad fra det meste af 1900-tallet. Jyske Vestkystens lokalsider 
modtager vi kvartalsmæssigt i indbunden udgave, hvad vi er meget taknemmelige for. 
 
Vores aftale med JyskeVestkysten om at bringe artikler fungerer godt. Vi har i det forgangne år 
skrevet om ”Da Grindsted var tørlagt” - om de to hoteller Hansens Hotel og Grand Hotel.  
 
Vores udstilling i Billund-centret havde som tema den lokale brugsforening, da det det var 150 året 
for brugsforeningsbevægelsens opståen i Danmark. Vi viste billeder af Grindsted brugsforening og 
Quickly. Billederne var også at se ved sidste års generalforsamling, hvor forhenværende uddeler 
Jørgen Nielsen fortalte om sin tid med brugsen. 
 
Vores hjemmeside er anden måde at gøre GrindstedArkivet synligt på. Her kan læses om vores 
arrangementer og også skrives mail til os. I stedet for som sidste år at skulle tilmelde sig på 
hjemmeside kunne medlemmerne og andre til Engelbrecht-arrangementet købe billetter i Den Jyske 
Sparekasse. Tak til sparekassen for en fin indsats og også for de trykte plakater, der reklamerede for 
sagen. 
 
Med biblioteket har vi sædvanen tro afholdt fortælleraften, hvor vi fandt fortællerne og biblioteket 
stod for salget af billetter.  
 
Endelig fortjener at nævnes vort gode samarbejde med Midtjysk Ugeblad. Som optakt til julen 
havde vi traditionen tro en konkurrence: ”Kend din by”, hvor vinderne vandt biografbilletter. 
Vi bliver brugt både af områdets borgere og af andre interesserede i lokalhistorien. Jubilarer fra 
Søndre skole, klasser fra Vestre skole og på det seneste folk med tilknytning til Grindstedværket har 
i løbet af året gjort brug af vores kendskab til byens og egnens historie.  
 
Status Alt i alt har GrindstedArkivet konsolideret sin stilling i lokalområdet. Folk har fået øjnene 
op for, at vi er der og bruger os. Også 2017 tegner til at blive et righoldigt år. 
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