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GrindstedArkivets generalforsamling 17. marts 2022 
 
Formandens beretning 
 
Året 2021 var præget af nedlukning fra januar og ind i maj. Først den 21. maj blev det igen muligt at komme 
på det lokale arkiv. Men hermed var restriktionerne ikke forbi. I december og året ud var vi igen nødt til at 
lukke arkivet.  
 
Men i vinduet mellem maj og november lykkedes det os at få gang i arbejdet, så vi i juni fik fastsat en 
generalforsamling til afholdelse den 9. september med efterfølgende fortælleaften. Hen på efteråret 
genoptog vi skikken med at invitere medlemmerne til en matiné med en tidligere Grindsted-dreng 
søndagen den 18. november. Endelig kunne vi i december udsende vores årsskrift med lokalhistoriske 
artikler og årets gang. Så trods besværlighederne lykkedes det at opretholde de kendte aktiviteter i nogen 
grad. Endda havde vi appetit på mere.Herom mere senere. 
 
Årsskriftet sendte vi til alle medlemmer - også til husstande med dobbelt medlemskab. Vi håber, at I i givet 
fald har videregivet årsskriftet, så andre måske har fået lyst til at blive medlem. 
 
Bestyrelsen 

 
Generalforsamlingen førte til ændring i bestyrelsen, idet Grethe Thrane valgte at udtræde. Efter 
vedtægterne var 2 på valg i ulige år. Christen Storgaard sagde ja til at fortsætte og i stedet for Grethe blev 
også Kirsten Hammershøj valgt. De øvrige valg var genvalg. Konstituering af bestyrelsen førte til uændret 
opgavefordeling: Carsten som næstformand, Christen som sekretær, Mathias som kasserer og Kirsten som 
menigt medlem. I møderne deltager også Karin som arkivleder, men uden stemmeret. 
  
Bestyrelsen har afholdt 3 møder i 2021.  Normalen er 4 møder. 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. 
 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 14 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 
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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 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 2021 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.  
 
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. 
 
Efter generalforsamlingen i september var der fortælleaften med Thorkill Hjelm og Annette Lundgaard. 
Thorkill: mangeårig urmager, guldsmed og optiker. Annette: lærer på flere skoler  og nu leder på Grindsted 
Privatskole. Trods det fine vejr var der god tilslutning til en aften med gratis adgang.  
 
Fortællekunsten og lattermusklerne fik betalende lov til at opleve, da Leif Fabricius 21. november gav 
prøver på sin ankomst og opvækst i Grindsted, sine år som ”journalistspire” og postelev samt uddannelsen 
til lærer. Med det i ryggen var springet til en spændende karriere i show-verdenen forberedt. Mange havde 
en særdeles fornøjelig eftermiddag.  
 
Sidst i november var arkivet repræsenteret på julemessen i Magion. Vi deltog med en stand i 2 dage og 
nåede at tale med en del gæster på messen. Vi lånte borde og stole på 10- klasseskolen, så også her havde 
vi glæde af vores gode samarbejde med vores bofælle. Mange tak for det. 
Endelig bør nævnes et besøg af 2 fra arbejdsgruppen på privatskolen i anledning af en emneuge for 7.-9. 
klasser. Emnet var skolen for 50 år siden. Vi fortalte om egen skolegang i tiden før såvel om den lille 
landsbyskole med få elever og den store byskole med over 1000 elever. Dengang var der helt forskellige 
love for land og by. Et besøg vi meget gerne vil kunne gentage på andre af kommunens skoler. 
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 2021 

 

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, både medlemmer og ikke-medlemmer. Også en tak til 
bestyrelsen for et konstruktivt samarbejde - og slet ikke at forglemme - til arkivets arbejdsgruppe, som 
trækker det store læs i hverdagen.   
 
 


