GrindstedArkivets generalforsamling 2020 i 10- klassecentret 20. februar
Beretning v. formanden Finn Hauge Hansen
Året 2019 er karakteriseret af, at kendskabet til vores virksomhed er udbredt i vide kredse. Medvirkende
hertil er et voksende medlemstal og et godt samarbejde med lokalpressen, der gerne vil hjælpe med at
udbrede kendskabet til områdets lokalhistorie.
I november har vi afholdt et arrangement med Rikke og Flemming Boisen, der under titlen ”Mit Grindsted”
med ord sang og musik samlede mange, heraf hele 30 nye medlemmer.
I december udsendte vi ”Årsskrift 2019” i et A4 format med en omtale af årets gang i arkivet og
lokalhistoriske artikler.
Hæftet blev sendt til alle medlemmer, men det kan også, så længe oplaget rækker, fås ved indmeldelse.

Bestyrelsen
Generalforsamlingen førte til nye ansigter på nogle poster, men de fleste valgte at fortsætte endnu en periode.
Nyt medlem af bestyrelsen blev Grethe Thrane, medens Janne Pedersen og Kirsten Revsbech valgtes til
suppleanter.
Til de øvrige poster, såsom revisorer og revisorsuppleant, var der genvalg.
Bestyrelsen har sædvanen tro holdt 4 møder i 2019. 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. 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 større lokaler til vore
arrangementer.
Som tidligere nævnt på vore generalforsamlinger får medlemmerne ikke noget medlemskort, da vi til et
arrangement har medlemslister til rådighed.
Bestyrelsesarbejdet har ifølge vedtægterne bestået i at godkende budgettet og større anskaffelser samt årets
regnskab. Det kommunale tilskud er anvendt efter dets formål.
Det nye museumscenter vil med den valgte udformning betyde, at arkivet til sin tid gerne skulle flytte til
disse bygninger. Der må derfor skaffes plads til vore mange hylder med arkivalier og rum til arbejdet for
arkivets frivillige. Den store Lund-samling fylder også meget.
Bestyrelsens medlemmer er valgt for 2 år. Efter vedtægterne skal der i ulige år afgå 2 medlemmer og i lige år
3, men de kan naturligvis stille sig på ny. Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter samt 2 revisorer og 1
revisorsuppleant.

Arkivets drift
Arkivgruppen består af 11 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
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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 og SVA – Sydvestjyske Arkiver. Værd at nævne er det,
at SVA som eneste i Danmark har en konsulent, vi kan trække på både til kurser og opklaring af
arkivspørgsmål.
Den nye persondatalov giver noget hovedbrud, da reglerne er strammet for, hvilke billeder vi må give
tilladelse til at se i Arkibas. Eksempelvis har det betydet, at en del konfirmandbilleder først vil kunne ses om
mange år. Arkibas har fået en ny funktionsknap, hvormed vi skal sætte dato ud i fremtiden. Det gør det
mindre spændende for brugerne at benytte Arkibas.
I det hele taget er opmærksomheden stor også fra bureauer, der varetager copyright rettigheder. Vi har
således måttet betale en regning for uberettiget at benytte et billede langt inde på arkivets hjemmeside.
I 2019 har vi på en række områder været udfarende. Avissamlingen er under stadig udbygning. Vi har
Vestkysten og i mindre grad Vejle Amts Folkeblad fra det meste af 1900-tallet. Vigtige artikler i Midtjysk
Ugeblad og JyskeVestkysten registreres af arkivets medarbejdere.
Også på Face Book er vi begyndt at omtale vore arrangementer, som selvfølgelig også kan ses på arkivets
hjemmeside.
Vores udstilling i Billund-centret havde som tema ”Grindsted Kost- og Realskole”. Den var tidligere sat op i
Grindsted til vores søndags-matiné med samme tema.
Ved generalforsamlingen i marts fortalte vi om Grindsted-borgere med tilknytning til musik og sang: Anker
Olesen, Grindsted Drengekor, Ejvind Skov og Georg Leth.
Til fortælleaftenen i april fortalte Aase Lebech Østergaard om sin tid med dametøjsforretningen Chirell, og
tandlæge Niels Prip delte ud af sin store viden om at vokse op i Grindsted. Begge gav prøver på jysk humor
til et veloplagt publikum.
Som nævnt har arkivet en hjemmeside, der kan være værd at besøge. Her kan bl.a. læses om vores
arrangementer og også skrives mail til os. Via siden bringer vi billeder fra miljøer før og nu i området. I disse
år forandrer Grindsted by sig, så med billederne søger vi at fastholde de prægnante bygninger, der tidligere
karakteriserede byen. Men siden indeholder også links til Jens Madsens Gårdhistorie og lærer Nielsens
optegnelser om Grindsted-området for at nævne de mest indholdsrige.
Vi bliver brugt både af områdets borgere og af andre interesserede i lokalhistorien, så der er nok at gøre for
arbejdsgruppen, der sørger for, at alt dette er muligt. Værd at nævne i året er vores bidrag både til fotostater
til festligholdelsen af Grundlovsdagen i anlægget og sidst på året opsætningen af store billeder på tomme
bygningers facader i midtbyen.

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 2020 tegner til at blive et righoldigt år. Tilbage er at sige tak til alle for at møde op i
aften.
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