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Formandsberetning til foreningens generalforsamling den 6. februar 2019.
Når der bliver afleveret arkivalier på vores arkiv, går registreringen i gang.
Den håndskrevne indkomstjournal er udgangspunktet for det videre arbejde. Den indeholder en
fuldstændig oversigt over de ting, der bliver afleveret. og aftaler om offentliggørelse på det landsdækkende
elektroniske arkiv: www.arkiv.dk
Der oprettes en såkaldt ”arkivfond”, det kan være en papkasse eller
hængemappe, hvor materialet bliver gemt og nummereret, så det er
nemt at finde igen. Afleverer man et foto eller et billede, bliver det
registreret i vores billedarkiv.
Bagefter tager vi fat på det omfattende arbejde med at registrere
materialet i det nøjeregnende edb-program ”Arkibas”. Alt skal
kategoriseres præcist, navne på personer på billeder skal føjes til, alle
oplysninger skal gerne være nøjagtige. Når arbejdet er afsluttet, kan
De første 14 af de 269 arkivfondsnumre.
resultatet ses på www.arkiv.dk.
Da vi alle på arkivet er mere eller mindre nye i faget, kræver det uddannelse, og alle har været på kurser i
årets løb. Vores arkivleder, Bodil Bundgaard, har afsluttet sin arkivlederuddannelse i år. Tillykke Bodil.
Vi har valgt at begynde edb-registreringen i den rækkefølge, vi modtager arkivalierne.
I årets løb har vi taget imod ca. 15 afleveringer, nogle mere omfattende end andre.
Sideløbende med edb-registreringen er vi godt i gang med at skaffe os overblik over hele arkivets indhold.
Der er mange kasser, der skal åbnes, mange hængemapper, der skal studeres, men arbejdet vil hjælpe os,
når vi besvarer henvendelser, og i arbejdet med den fortløbende edb-registrering.
Årets gang.

I årets løb har vi holdt 4 bestyrelsesmøder, alle med deltagelse af vores
suppleant Birthe Sørensen,
vi har gennemført 4 velbesøgte ”Mandags-fortællinger” med Ebba Nielsen,
Knud Jacobsen, Frode Bæk og Aksen Andersen. Tak fordi de i den grad har
været med til at levendegøre vores lokale historie.
Ebba Nielsen

Vores sommerudflugt gik til museet i Hjørring, hvor Niels Bendsen fortalte og viste os udstillingen: ”Gården
på Væggen”, som i øvrigt viste nogle malerier, som museet har lånt af os.
I foråret holdt vi åbent hus i forbindelse med Hobby- og Kunstudstillingen på skolen, og i efteråret
arrangerede vi en udstilling i forbindelse med det landsdækkende arrangement: Arkivernes Dag. Her deltog
Louise Stahlschmidt med en spændende samling detektor fund.

Aksel Andersen

Frode Bæk

Niels Bendsen

Knud Jacobsen
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Elektroniske medier.
Vores hjemmeside, www.bjergbymygdallokalhistorisk.dk, har haft besøg godt 2000 gange i løbet af 2018.
Det er et fald på godt 15% i forhold til året før. Da det viser sig, at der er en stærk sammenhæng mellem de
billeder og historier vi fortæller om på vores facebook side: Bjergby-Mygdal Arkivet, er det noget vi skal
arbejde mere med i 2019, også set i lyset af Landbyrådets nye hjemmeside, bjergby-mygdal.info, som kan
arbejde sammen med vores facebook side.
Vi arbejder løbende med at opdatere ejendomsoplysningerne, der findes på vores hjemmeside.

Afslutning.
Jeg vil gerne sige tak til alle, der har vist interesse for det lokalhistoriske arbejde, og opfordre til at sprede
det gode budskab om det værdifulde i at kende sin historiske baggrund.
Tak til bestyrelsen for et engageret, fornøjeligt og inspirerende samarbejde.
Vel mødt i 2019.
Hans Høilund-Carlsen

Mandagsfortælling den 1. april 2019 kl. 14.00 i arkivets lokaler på
skolen.
Hans Martin Christensen kommer og fortæller om hvordan Bjergby
Auto blev til den store og veletablerede virksomhed, Bjergby
Autoværksted A/S, som vi kender i dag.

