
Referat fra møde i lokalhistoriskarkiv d. 7.02.23 

 

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

Afbud: Steen Jørgensen, John Rasmussen 

Referent: Birthe Rasmussen 

 

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af referat fra 

møde d. 10.01.23 

Referatet blev godkendt 

 

Mødet d. 17.01.23 med Hillestrupperne er der ikke lavet referat 

fra. John har lagt en beskrivelse på Hjemmesiden 

 

2. Evaluering af møde med 

Hillestrupperne 

Alle var enige om at det havde været et godt møde med stort 

fremmøde og fin beretning om kisten og oldermandslauget. 

Fin artikel i Folketidende. 

Dejligt at der også mødte andre interesserede op. 

 

3. Mønbogård fonden  Vi er bevilget 25.000 kr. til indkøb af IT udstyr, telefon, kursus i 

hjemmeside mv. 

Der er overrækkelse af donationen d. 10.02.23 kl. 14. 

Vi deltager med Nina, Connie, John og Birthe 

 

Vi vil indkøbe 3 PC’ere , officepakker til alle 5 PC- ere, en telefon 

til interviewes og efter dette finder vi ud af kursus i hjemmeside 

mv. 

Et eksternt tastatur til Nina og trådløse mus til 2-3. 

 

4. Referat fra møde i arkivrådet 

d. 3.02.23 

BR deltog i ½ delen af mødet. Alle har fået referatet, men BR 

gav et kort referat af mødet.  

Vi skal sende statistik og regnskab til Karin inden d. 15. marts. 

Alle var glade for at Idestrup igen er repræsenteret på mødet 

og indbød os til at komme på visit for at se deres arkiver. BR 

finder dato til besøg i Nysted. 

 

5. Besøg på Stubbekøbing 

lokalarkiv. 

John og BR besøgte Karin på Stubbekøbing Lokalarkiv, hvor vi fik 

mange informationer med hjem. 

Vi fik oversigt over hvad vi kan regne med af tilskud fra 

Guldborgsund kommune. Der er nogle kriterier vi skal leve op til 

for at kunne modtage det fulde beløb. Dette gælder bl.a. krav til 

åbningstid på 150 timer om året. Vi skal have lavet ændringer i 

vores åbningstid. Dette sættes på dagsordenen til næste møde. 

 

Desuden skal vi indsende en lille historie fra vores lokalområde 

+ billede senest d. 15.april. Der vil blive lavet et samlet indslag i 

avisen, på bibliotekerne mv. for at fremme interessen for 



arkivernes arbejde på linje med det der præsenteres til 

arkivernes dag. ( måske kan vi sende en af Johns historier fra 

hjemmesiden?) 

Arkivernes dag: d. 14.10.23 ?? 

 

6. Kursus i billedarkivering d. 

9.02.23 Nakskov 

 

Nina, Connie og Birthe deltager  

7. Opgaver i arkivet og hvordan 

skal vi fordele dem 

1.drøftelse  

Et af kravene for tildeling af økonomi er, at vi er aktive på arkiv. 

dk og arkibas. Der skal opgives antal registreringer hvert år.  

Vi er mange nye og derfor skal vi have dannet os et overblik 

over de kurser der findes. 

 

Opgaver: ( 1. drøftelse) 

Modtagelse af arkivalier 

Registrering af arkivalier i arkibas 

Registrere og indscanne billeder 

Sætte navne på billederne ( dem vi kender) 

Lave historier til hjemmesiden 

Indscanne alle interviews der ligger på arkivet 

Formidle vores viden på hjemmesiden + andre?? 

Deltagelse i møder  

Holde åbent arkivernes dag 

 

Listen skal sikkert suppleres med yderligere. Vi drøfter videre på 

næste møde. 

 

8. Pladsproblemer Vi mangler plads på arkivet. Der skal være plads til at vi kan 

opbevare arkivalierne brandsikkert i skabe, der er mange bøger, 

regnskabsbøger o.lign. som vi også skal have opbevaret på en 

hensigtsmæssig måde så der skabes overblik  …. 

Vi må undersøge forskellige alternativer – drøftes videre på 

næste møde. 

 

9. Modtagne arkivalier Protokol for den første bestyrelse i Højstedgård parken 

  

10. Næste møde d. 21.03.23 

 

 

 


