Aflysning af generalforsamling i Arkivsamvirket den 7. oktober 2020
Sendt pr. mail 3. oktober 2020.
Til arkiverne i Varde kommune.
Grundet covid-19 ser vi os nødsaget til at aflyse generalforsamlingen den 7. oktober.
Vi håber, at vi kan afholde generalforsamling i 2021 jf. vore vedtægter.
Alle arkiver har fået regnskaber, budget og fordeling af midler.
Vedlagt en orientering for 2019 og lidt for 2020.
Hvordan takler I corona situationen i arkiverne.
Med hensyn til besøg, åbningstider, orientering på hjemmesider, plakater, medarbejdere m.v.
Kom gerne med en tilbagemelding.
Venlig hilsen
Varde Arkivsamvirke
Kirsten Boldt Jensen
fung. formand

/ Lissi Møller Kristensen
sekretær

Varde Arkivsamvirke 2019 – 2020
Status på 2019 den 3.10.2020 ved Kirsten Boldt Jensen
2019 blev et turbulent år for Arkivsamvirket i Varde. Formand Hans Ole
Willadsen måtte forlade sidste års generalforsamling på grund af sygdom. Han
afgik ved døden få måneder senere.
Herman Hansen fra Årre overtog posten som formand, men i julen blev Herman
syg og trak sig fra posten.
Nuværende bestyrelse består af fungerende formand Kirsten Boldt Jensen,
kasserer Kurt Rotvig Kristiansen , sekretær Lissi Møller Kristensen, Karsten
Madsen og Bente Jacobsen.
I april 2019 blev der afholdt et møde i Nr. Nebel med kulturudvalget, Varde
Kommune. Herman Hansen skriver følgende om mødet: Jeg gennemgik status,
og lokaleforhold, skolesamarbejde og demensprojekt. Jeg synes, det gik
udmærket, der var et par røster fremme om, om vi kunne synliggøre os lidt mere
og bedre, men det blev manet til jorden, vi er jo frivillige, og det samme gjaldt
m.h.t. skole og demenssamarbejdet. Vi er jo frivillige, så man kan jo faktisk ikke
”kræve” noget af os, og de syntes vi gjorde et fint stykke arbejde. Der var heller

ikke røster fremme om, at arkiverne skulle centraliseres, idet de var enige med
os om, at lokalforankring er meget vigtig.
I maj var Herman og Karsten til et møde om demens. Der er 869 registrerede
demente i Varde Kommune.
Ved efterårsmødet 2019 holdt demenskonsulent Marianne Lorentzen et indlæg
om demens med efterfølgende debat.
Karsten Madsen viste en videofilm fra Ansager.
2020
Generalforsamlingen den 25. marts blev aflyst grundet corona. Det samme
gjorde den planlagte generalforsamling den 7. oktober.
Der har ikke været afholdt dialogmøde med kulturudvalget i 2020. Afholdes
begyndelsen af 2021.
Konsulent i SVA Karen Jermiin Nielsen har opsagt sin stilling.
Mette Guldberg er ansat fra 1. oktober.

