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Formandens Beretning: 
Året 2020 tegnede meget flot. I januar måned gennemførte vi med stort fremmøde ”Arkivernes Dag” og i 
februar generalforsamling med efterfølgende foredrag. I marts udsendte vi brev om kontingentbetaling, 
hvilket har ført til, at foreningen ved årets udgang nåede op på 175 medlemmer.  
 
Men så tog coronaen ellers fat, og statsministeren lukkede samfundet ned. Det betød, at vi måtte opgive at 
gennemføre fortælleaftenen i foråret, ligesom vores søndagsmatine i efteråret heller ikke blev til noget.  
 
Trods besværlighederne lykkedes det i december at færdiggøre vores årsskrift for 2020, så vore medlemmer 
fik lidt viden om årets gang og sider af lokalhistorien. 
Hæftet sendte vi til alle medlemmer, men det kan også, så længe oplaget rækker, fås ved indmeldelse. 
 
Bestyrelsen 
Generalforsamlingen førte ikke til nye ansigter, idet alle valgte at fortsætte. Konstitueringen af bestyrelsen 
var også nem, da ingen ønskede nye poster. Fordelingen er: Carsten som næstformand, Christen som 
sekretær, Matthias som kasserer, Grethe som menigt medlem og Finn som formand. I møderne deltager også 
Karin som arkivleder, men uden stemmeret. 
 
Bestyrelsen har sædvanen tro holdt 4 møder i 2020. 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 12 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 arkiv.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. 
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Den nye persondatalov giver noget hovedbrud, da reglerne er strammet for, hvilke billeder vi må give 
tilladelse til at se på platformen arkiv.dk. 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 det landsomfattende arkiv.dk  
 I 2020 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 bringer vi omtale vore arrangementer, som selvfølgelig også kan ses på arkivets 
hjemmeside. 
 
”Arkivets Dag” er et arrangement, som hvert arkiv selv beslutter at afholde. Som nævnt havde vi fint 
fremmøde både af medlemmer og ikke-medlemmer. Vi viste billeder, holdt foredrag, inviterede til 
billedgenkendelse og bød på kaffe og kage. 
Efter generalforsamlingen fortalte vi om grundlæggeren af Grindstedværket og hans succes med som den 
første i Danmark at skabe medicin ved kemisk syntese.  
 
Vores udstilling i Billund-centret måtte vi på grund af corona-nedlukningen opgive, men ellers er det en fast 
ordning, at lokalarkiverne i marts måned kommer med hver sit bidrag. Nogle gange er der et fælles tema, 
andre gange er det frit. 
 
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.  
 
Status for 2020 
Alt i alt har GrindstedArkivet trods besværligheden med corona et godt grundlag for at bevare sin betydning 
for lokalområdet. Der kommer folk til vore arrangementer og en del vælger at støtte os ved at blive medlem 
af foreningen. Andre bakker arkivet op ved at aflevere arkivalier, stille spørgsmål og i det hele taget stille sig 
til rådighed med viden. 
 
Tilbage er at sige tak til alle, der er mødt op i aften 


