
                        Arkivsamvirket i Varde Kommune  

 
       

      09.10.2019 

 

 

Opsamling fra Arkivsamvirkets efterårsmøde onsdag den 9. oktober 2019 i Kulturhuset i Ølgod. 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og ”siden sidst i Arkivsamvirket”. 

2. Nyt fra arkiverne – evt. orientering om lokaleproblemer. 

3. Eftermiddagskaffe. 

4. Demenskonsulent Marianne Lorentzen indlæg og debat. 

5. Nostalgioplevelser fra Ansager ved Karsten Madsen. 

6. Afslutning. 

 

14 arkiver med 43 medarbejdere var til stede.  

 

Ad 1: Efter velkomsten ved formand Herman Hansen, mindedes forsamlingen foreningens tidligere 

initiativrige og energiske formand Hans Ole S. Villadsen, der afgik ved døden den 22. juni, efter 

kort tids sygdom. 

Derefter omtalte formand Herman Hansen kort hvad der var sket siden sidst i foreningens regi. 

 

a. 24.04.2019 Dialogmøde med Varde Kommune. 

b. 09.05.2019 Bestyrelsesmøde hvor Kirsten Boldt Jensen indtrådte i bestyrelsen 

c. 28.05.2019 2 personer fra arkivsamvirket deltager i Demensmøde – hvilket har resulteret i at 

vi i dag har besøg af demenskonsulent Marianne Lorentzen.   

d. 11.07.2019 Har alle arkiver modtaget Databehandleraftale, der skal indsendes i underskrevet 

stand til SLA inden udgangen af 2019. 

e. 13.07.2019 Databehandlerloven (nedskrive politik). 

f. 18.09.2019 Modtaget skrivelse fra Varde Kommune på vegne af Kultur og Fritid om 

revidering af oversigt over kunstværker i Varde Kommune. Sendt til de enkelte arkiver. 

g. 09.11.2019 Er det Arkivernes dag Der er ingen tema. 

h. 25.03.3019 Er der Generalforsamling i Kulturhuset i Ølgod. Målsætning og visioner for 

Arkivsamvirket til drøftelse. 

Det daglige arbejde består mest i fremsendelse af Byggetilladelser fra Varde Kommune til de 

relevante lokalarkiver. 

 

Ad 2: Årre Lokalarkiv er ved at være på plads i nye omgivelser. 

          Agerbæk om et år. Havde søgt Velux fonden om 25.000 kr. fik 19.500 kr. til anskaffelse af   

          elektronik. 

          Blåbjerg Skal flytte i lokaler på Nr. Nebel Skole. Flytter fra 100 til 170m2 . Der vil være  

          brandboks. Lokalarkivet har fået god hjælp af Karen Jermin fra SVA. 

          7 møder omkring demens. 

          Alslev Usikkerhed om lokaler på skolen. Arkivet mangler Arkivleder. 

Ad 4: Godt, oplysende og interessant foredrag ved demenskonsulent Marianne Lorentzen. 

          Hvad er demens !    

          Opfordrede til at tilmelde sig som demensven på: 

          www.demensven.dk – Jeg vil vide mere – Jeg vil gøre mere – Samarbejder. 

Ad 5: Videofilm fra Ansager – optagelser fra flere år til et spændende tidsbillede. 

          Vises som biograf ved udstilling på Ansager Plejecenter. 

 

 

Mødet alstuttede kl. 16.00 

 

Notater LMK 

http://www.demensven.dk/

