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1. Valg af dirigent
Til generalforsamlingen var mødt godt 20 medlemmer. Foreningens formand, Niels
Løgager Nielsen, bød velkommen til mødet og foreslog Søren Løkkegaard til hvervet
som ordstyrer, og han blev valgt uden modkandidater. Ordstyreren takkede for
valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
ifølge foreningens vedtægter.
2. Foreningens beretning
Beretningen blev forelagt af foreningens formand, som indledte med at præsentere
bestyrelsen, som den konstituerede sig efter generalforsamlingen i 2011. Det var med
Niels Løgager Nielsen som formand, Leif Dehnits som næstformand, Ejner Hviid
Nielsen som kasserer, Svend-Erik Christiansen som sekretær og H-P. Mortensen som
menigt medlem af bestyrelsen. Der har været holdt 10 bestyrelsesmøder i årets løb.
Selv om det allerede i efteråret 2010 blev politisk bestemt, at Aarhus som andre byer
skulle have et stadsarkiv, så var det først til august 2011, at den kommende
stadsarkivar skulle tiltræde, og i hans fravær har vores forening forfulgt to sager i
foråret 2011 - nemlig Stadsarkivets skrabede budget og bortgivelsen af byens
billedsamling til den selvejende institution “Den Gamle By”).
De afsatte midler til det nyoprettede stadsarkiv blev bl.a. styret af, hvor meget de
enkelte magistratsafdelinger havde oplyst, at de brugte på deres arkivfunktion. Da
afdelingerne naturligvis skulle afgive ressourcer svarende til dette, når arkivfunktionen blev overdrages til Stadsarkivet. Det er nærliggende at forestille sig, at
magistratsafdelingerne har bagataliseret denne opgave. Af medierne fremgik det, at
Stadsarkivet ville få et budget på 2,795 mio. kroner eller omkring halvdelen af, hvad
en by af Aarhus’ størrelse ville skulle bruge sammenlignet med andre byer. Vi var i
dialog med kulturrådmanden i januar 2011 herom, da det meget let kunne betyde at

de lovpligtige kommunale arkiver ville sluge alle ressourcerne, og de forsømte
private arkiver ville fortsat blive ladt i stikken.
Omkring årsskiftet 2010/2011 kom det pludselig frem i medierne, at aftalen med Den
Gamle By om overtagelsen af Århus Bymuseum og dets museumsfunktion også
omfattede byens billedsamling, som var opstillet i Lokalhistorisk Samling.
Billedsamlingen har aldrig været under Bymuseet, og nu stod på på spring til endelig
at få et arkiv, som bl.a. netop skal tage sig af byens billeder, og så forærer man
blot billederne til Den Gamle By. Det vil både for de to institutioner og for brugerne
gøre tingene ekstra besværlige. Læserbreve og foretræde for Kulturudvalget rokkede
ikke ved den overordnede ugennemtænkte beslutning - det var utvivlsomt en politisk
beslutning i forbindelse med overdragelsen af Århus Bymuseum. Der blev nedsat et
følgeudvalg, som skulle holde øje med billedernes fortsatte tilgængelighed, når de
havner i Den Gamle By om et år eller to, når de tiltænkte lokaler er færdige.
Den 17. maj 2011 havde foreningen en velbesøgt byvandring (ca. 70 deltagere) på
Trøjborg med bestyrelsesmedlem Carl Johan Hollands som guide.
Vi har de fleste medlemmernes e-mail adresser, og det har vi i årets løb benyttet til
udsendelse af et par nyhedsbreve.
Med etableringen af Stadsarkivet har vi fået opfyldt en centralt mål, og i det forløbne
år har vi “trådt vande”, idet vi skal have fundet vores plads i den nye situationn..
3. Forelæggelse af det revidere regnskab
Vores kasserer, Ejner Hviid Jensen, gennemgik regnskabet for 2011. Det viste
samlede indtægter på 5.938,02 kr, mens de samlede udgifter i 2011 blot havde været
på 1.845,85 kr - altså et overskud i 2011 på 4.092,17 kr.
Da foreningens indestående pr. 1.januar 2011 var på 12.689,94 kr, så betød det, at
foreningens indestående pr. 31. december 2011 var øget til i alt 16.782,11 kr.
4. Indkomne forslag og justeringer af vedtægter
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen fra
medlemmerne, men bestyrelsen havde et par mindre justeringer til vedtægterne, som
blev fremlagt. Det var tale om ændringer, som primært skyldtes, at arkivet, som vi
støtter er kommet til at hedde “Aarhus Stadsarkiv”. Desuden har Århus officielt
ændret navn til “Aarhus”, hvilket og ændres de aktuelle steder i vedtægterne.
Forslag om at ændre foreningens navn fra “Støtteforeningen Århus Byarkiv” til
“Støtteforeningen for Aarhus Stadsarkiv” blev vedtaget. Både i overskriften og i § 1,
hvor foreningens navn fremgår.
Formålsparagraffen (§ 2) måtte af gode grunde også ændres, nu hvor Stadsarkivet var
en realitet. Den blev ændret til:
§ 2. Foreningens formål er efter samråd og i forening med stadsarkivaren at støtte
den del af Aarhus Stadsarkiv, der i princippet fungerer som byarkiv for Aarhus by.
Det kan ske ved praktisk eller økonomisk støtte i det omfang foreningen formår.
Desuden støtter foreningen det lokalhistoriske arbejde i Aarhus Kommune.
Et forslag om at ændre betalingsfristen for kontingent i § 10 blev trukket, da det
havde nogle administrative problemer i forhold til andre deadlines.

Endelig blev det foreslået, at præcisere til sidst i § 13, at “Forslag til vedtægtsændringer udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen”.
5. Foreningens kommende virksomhed
Svend-Erik Christiansen orienterede kort om dette. Der er planlagt en byvandring d.
15. maj, som har temaet “Vestergade”. Under titlen “Slingre ned ad Vestergade” vil
vores næstformand, Leif Dehnits, føre os gennem denne del af byen. Mere konkret
er ikke planlagt i skrivende stund, men et foredrag i efteråret var i støbeskeen.
Vi skal i den kommende tid finde vores plads i forhold til arkivet, og ikke mindst kan
vi være behjælpelige udenfor det etablerede system og sige/skrive ting, som f.eks.
stadsarkivaren ikke bør forholde sig til.
En ny pjece omkring vores forening vil også være en af de første opgaver, som vi
skal i gang med nu, hvor vi har ændret navn og Stadsarkivet er en realitet.
6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
I betragtning af foreningens mikroøkonomi var det svært at forelægge et rimeligt
budget. Med det nye navn og Stadsarkivets etablering var det nærliggende at få lavet
en ny folder, og den vil sluge en stor del af årets indtægter.
Indtægterne (antallet betalende medlemmer i 2012) er meget svære at sætte tal på,
hvor vi kun er 3½ måned inde i året.
Intet tyder dog på, at vi i det kommende år skulle få nogle markante ekstraudgifter,
så det blev foreslået, at det kommende kontingent (for 2013) også bliver 100 kroner,
som i 2011.
7. Valg til bestyrelsen
På ordinært valg var Niels Løgager Nielsen (villig til genvalg) og Ejner Hviid
Jensen (villig til genvalg). Der var ingen modkandidater til de to, så Niels Løgager
Nielsen og Ejner Hviid Jensen blev begge genvalgt til en ny to-årsperiode.
Suppleanterne Carl Johan Hollands og Søren Løkkegaard var begge villige til
genvalgt, og de blev genvalgte uden modkandidater.
Revisor Peter Grosen Andersen og revisorsuppleant Tove Glud Rasmussen var
ligeledes begge villige til genvalg, og de blev også begge genvalgt.
8. Eventuelt
Her blev bl.a. nævnt foreningers lokalesituation i Århus. Der vil i forbindelse med
at nye “ejere” kommer ind i den gamle Hammelbanegård blive muligt at låne
mødelokaler der, men det vil være naturligt for vores forening, at vi holder
medlemsmøder på Stadsarkivet/Erhvervsarkivet ved at alliere os med en af de
ansatte.
Hermed sluttede den formelle del af generalforsamlingen. Herefter fortalte Stadsarkivar Søren
Bitsch Christensen om Stadsarkivets opstart. Han var selv tiltrådt 1. augusr 2011, og havde
siden fået to medarbejdere - en IT-arkivar og senest en “almindelig” arkivar. Desuden var der
et par midlertidige ansættelser byggende på de forskellige aktiveringsordninger.
Læsesalsfunktionen delte man med Erhvervsarkivet. De lokaler, som Stsdarkiver overtager på
Erhvervsarkivet, er endnu ikke færdigindrettede, da bygningen er fredet, og selv mindre

ændringer skal godkendes på højeste sted.. Med tiden vil der blive et lokale, hvor bl.a.
frivillige ved arkivet kan mødes.
Søren Bitsch Christensen fortalte også om de nærmeste projekter, som vil kræve hjælp fra
frivillige og århusianerne generelt. Digitaliseringen af Sejrs Sedler er godt på vej, og inden
længe planlægges igangsat et indscanningsarbejde med billedarkivet fra Århus Stiftstidende.
De endelige aftaler skal lige på plads. Desuden er et projekt i støbeskeen, hvor den enkelte
borger fra sin egen pc via sin Nem-ID kan uploade f.eks. erindringer til arkivets server.
Der var på Stadsarkivet lagt stor vægt på arkivets synlighed i denne første fase, så arkivet
kunne blive kendt af borgerne. Efter denne meget interessante status for det nye arkiv blev der
afsluttet med spørgsmål fra medlemmerne.
Dejligt at vi nu endelig har fået et arkiv på banen, som har til opgave at dække byens historie.
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