
Referat fra møde i Lokalhistorisk arkiv d. 6.12.22 

 

 Deltagere: Kaj Jørgensen, Kirsten Bonde, Connie Andersen, John Rasmussen, Nina Løj, Steen Jørgensen, 

Birthe Rasmussen 

Referent: Birthe Rasmussen 

 

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af referat 

fra møde d. 15.11.22 

 

Rettelse: pkt. 2. dato ændres til 12.11.22 

Godkendes 

2. Drøftelse af procedure 

for modtagelse af nye 

arkivalier 

John havde udarbejdet en formular som skal bruges som 

”Modtagelseserklæring” når vi modtager nye arkivalier. Denne 

formular beskriver hvordan arkivet får ret til at udstille, opslå på egen 

hjemmeside, arkivere i databaser samt kopiere materialet til andre 

arkiver/ kulturinstitutioner mv. 

Givers navn og adresse opbevares internt i arkivet. 

Denne godkendtes. 

 

Modtagelseserklæringen skal følge de indleverede arkivalier indtil de 

er journaliseret.  

Arkivnummer påføres sedlen der arkiveres i ringbind 

 

Nye og ikke journaliserede arkivalier opbevares på det runde bord ved 

køkkenet indtil de er færdigbehandlet. 

 

Kort beskrivelse af arkivlov fra LASA sendes til alle. 

 

3. Møder 2023 Vi afventer mødernes dagsorden før vi fordeler dem imellem os 

 

4. Ansøgning af fonde John er blevet opmærksom på at vi kan søge bidrag fra 

Mønbogårdfonden. Ansøgning skal være inde senest d. 15.12.22. 

Fondens formål er bl.a. at fremme kulturelt velgørende eller 

almennyttigt arbejde til bevarelse af dansk landbokultur, særligt på 

Lolland Falster herunder at udgive kulturelle skrifter herom og 

formidling. 

 

Der var en drøftelse af hvad en sådan ansøgning indebærer især af 

dokumentation ved afslutning af ansøgningsperioden. 

 

Ansøgningen kan gå på formidling af det arbejde som Lokalarkivet er i 

gang med hvor der dokumenteres gårde og deres familier igennem 

tiden og lokalsamfundet omkring dem. Vi ønsker at kunne formidle 

dette ved udbygning af vores hjemmeside, åbent hus, udstilling som 

også kunne integrere skolens historieundervisning. 

 

John ansøger på arkivets vegne 



 

5. Rengøring af lokalerne Kirsten har for lang tid siden truffet aftale om rengøring af lokalerne.  

Aftalen bibeholdes 

 

6. Indleverede ting til 

arkivet 

- Billede om Sønderjyllands genforening: Nykøbing arkiv er ikke 

interesseret i at modtage billedet. 

- Vedr. skifteattest gård i Elkenøre: John har forhørt om 

rigsarkivet var interesseret i denne. Vi kan selv arkivere den 

- Indleveret materiale om Søndertofte i Elkenøre. John har 

lavet en flot beskrivelse af materialet på hjemmesiden 

- Købskontrakt på hus i Elkenøre 

- Billede fra Tjæreby 

- Materiale der skal videre til Stubbekøbing arkiv. Birthe 

afleverer dette 

 

 

 

7. Næste møde d. 

20.12.22 

 

 

 

 


