Marts 2019.

Beretning for 2018 - Arkivsamvirket i Varde Kommune.
Året 2018 kan betegnes som "et normalt år" i arkivsamvirket.
Vore vedtægter beskriver i § 2 hvad organisationens formål er. Vi skal repræsentere de 18
arkiver i forhold til Varde Kommune som det primære, forestå indkøb af arkivmateriale, fungere
som samarbejdsforum for de tilsluttede arkiver, og koordineret med SLA (Samarbejdende
Lokalarkiver) og SVA (Sydvestjyske arkiver) medvirke til uddannelsen af lokalarkivernes
medarbejdere.
Disse opgaver har bestyrelsen - bestået af formand Hans Ole Villadsen, Alslev - næstformand
Herman Hansen, Aarre - sekretær Lissi Møller Kristensen, Ølgod - kasserer Kurt Rotbøl
Kristiansen, Varde og Karsten Madsen, Ansager - løftet efter bedste evne.
Arkivsamvirket er en paraplyorganisation, og en praktisk foranstaltning i det daglige. Hen over
året mødes bestyrelsen 2-3 gange efter behov, og planlægger, hvad der er relevant - primært
generalforsamling og efterårsmødet. Produktion og arkivarbejdet foregår i de 18 arkiver, og ved
de næstetLOO tilknyttede arkivmedarbejdere indsats. Det er derude aktiviteterne blomstre.
Arkivsamvirket var i maj 2018 inviteret til det årlige "dialogmøde" med Fritids- og Kulturudvalget,
og Hans Ole Villadsen og Lissi Møller Kristensen repræsenterede samvirket. Mødet forløb yderst
konstruktivt, og der blev mulighed for os igen at påpege, at brugbare lokaler til arkiverne er af helt
afgørende betydning for de lokale arkivers eksistens. Der er forståelse for vor situation, og
efterhånden er der vist kommet en situation, hvor Varde Kommune - hvis det inden for fysiske og
økonomiske rammer er muligt - tilgodeser dette. På trods af, at der ikke er nogen konkret politisk
beslutning om, at dette skal være tilfældet. Vardes store avissamling fandt ved kommunes hjælp
et brugbart opbevaringssted i Ølgod - nævnt som et eksempel.

—

Der blev søgt midler ved Velux fonden til udvikling af et apparat til Indskanning af aviser og andre
store objekter. Bevillingen blev på kr. 38.700. Arbejdet med udviklingen er Karstens Madsens
projekt. Han arbejder løbende på opgaven og forventer et resultat senest om et halvfliKar. Den
samlede udgift er budgetteret til kr. 55.000, så arkivsamvirket skal selv spæde til med kr. 17.000.
De midler har vi på driftskontoen.
Nogle arkiver har også involveret sig i Varde Kommunes "dement-projekt" og tak til dem for det.
Bestyrelsens vurdering er, at lokalarkiverne arbejder seriøst og målrettet på at a) indsamle b)
registrere og sidst, men ikke mindst c) formidle den lokale historie.
Netop den synlige formidling af fortællingerne er helt afgørende for os. Det er ikke nok, at vi har
styr på registreringerne. Vi har en god position i vore dækningsområdet - og det er fint - men vor
eksistensberettigelse beror på, at den viden vi har, bliver bredt kendt og brugt.

Hans Ole Villadsen
formand

