Ansager Lokalhistoriske Arkiv
Referat fra
Dato og sted
Deltagere
Fraværende
Referent

Generalforsamling i Ansager Lokalarkivs Støtteforening
20. marts 2018 i Den Gamle Station
Ca. 30 fremmødte inkl. bestyrelsen og arkivmedarbejdere
Birthe Pedersen

1. Valg af dirigent
Niels Haahr Larsen blev foreslået og enstemmigt valgt.
2. Valg af protokolfører og stemmetællere
Birthe Pedersen foreslået og valgt som protokolfører.
Ove Nørager og Ole Andreasen foreslået og valgt som stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning
Formand Birgit Haahr Larsen aflagde følgende beretning (afskrift):
Starten af bestyrelsens beretning ligner meget en gentagelse fra sidste år.
Arkivet og Støtteforeningen deltog ved fælleshjælp i årets Mariefestival. Igen var der god tilslutning til
de 3 hold af kunstnere der gav deres musikalske indslag. Ved at deltage i sådan et arrangement er vi
også med til at udbrede kendskabet til Arkivet. Snakken gik lystigt i mellem koncerterne når ”Gamle”
Ansagerborgere stødte på barndomsvenner, og der blev udvekslet mange minder.
I år er Mariefestivalen som bekendt aflyst, men Arkivet og støtteforeningen bidrager gerne, hvis
andre tiltag/arrangementer sker henover året.
Støtteforeningens formål er fortsat at skaffe midler til stationens drift og meget gerne også til nye
tiltag i arkivet og også gerne til renoveringsprojekter i det små.
Medlemstallet ligger stabilt, og hermed er bidragene også stabile. Opfordring til de trofaste
medlemmer er at formidle arkivets arbejde og derved måske også være heldige at få nye
medlemmer til. I et forsøg på at øge kendskab til Arkivet og tilgang af nye medlemmer tilbyder
støtteforeningen et års gratis medlemskab til nye tilflyttere, kontakten formidles af bosætningsgruppen ved Ansager Byudvikling kontaktperson Elise Kristensen.
Arkivets lille hæfte med fortællinger fra Ansager og omegn er igen på banen i år. Denne gang er det
fra det helt gamle Ansager hvor vi er blevet kendt på godt og mindre godt i aviserne. Medlemmer af
foreningen kan erhverve sig denne kvit og frit.
Stationen, Byens Hus lever et hektisk liv, og en del foreninger gør brug af husets lokaler, hvilket
kræver en del logistik fra Karsten og de øvrige arbejdsomme folk på Arkivet. Ved at huset benyttes af
så mange, søgte Arkivet sidste år frivillig hjælp til rengøring, og inden længe meldte en af byens
borgere sig til jobbet, og Johanna klarer opgaven til UG.
Vedligehold af udenomsarealerne blev sammen med Stationen pænt overdraget til arkivet. Der har
været med en del bekymringer for vintervejrets luner, for hvor meget og hvordan kunne vi sikre
rydningen af parkeringsområdet. Brugsuddeler Morten har aktuelt oplyst, at han søger Varde
kommune om støtte hertil, og lykkes det ikke, så påtager Dagli’Brugsen sig opgaven og udgiften
hertil.
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Et stort ønske for Stationen var i opstarten, at første sal kunne renoveres og benyttes til foredrag,
klubber og andre kreative formål. Der er de forgangne år forsøgt at rejse midler hertil fra forskellige
fonde, men vi har ved de sidste ansøgninger ikke haft heldet med os. I november sidste år blev der
ved et møde omkring stationens renovering derfor besluttet, at i stedet for at søge til et stort projekt,
at renovering måske var bedre tjent med, at der skulle ansøges til flere delprojekter og at Den gamle
Station derigennem bedre kunne komme i betragtning ved flere fonde. En af delprojekterne er blandt
andet ønske om et tilbygning så vi kan dække behovene for lokaler. Byens kreative Hus bliver inden
længe boligløs, så der er et stort behov for lokaler i Ansager.
Orientering fra sidste bestyrelsesmøde:
Blandt arkivets medarbejder udtænkes der et hav af gode ideer og Karsten kunne fortælle om et
meget spændende projekt, der når det er udarbejdet også kunne bidrage med en indtjening ved at
sælge konceptet til andre lokalarkiver. Ideen er, at der ved et søgesystem kan fremkaldes
oplysninger om en konkret person i arkivets lager af oplysninger. Næste skridt er så, lidt ala ”Her er
dit liv ” at personen bliver en del af en reality fremstilling med filmsekvenser eksempelvis af
konfirmation i kirken, en gå tur i Ansager, et besøg ved barndomshjemmet osv.
Arkivet har inden længe brug for en protokolscanner, der kan scanne gamle bøger og aviser på en
nem og hurtig måde. Arkiv.dk åbner op for at vise bøger mm inden længe, og der søges fonde til
anskaffelse, da vi gerne skulle kunne følge udviklingen som de øvrige af landets arkiver. Et sådan
system kan erhverves for omk. 120.000.- og Karsten oplyser, at Arkivet kan fremstille et lignende for
omkring 20.000.Historier der går tabt:
Arkivets faste stab af ihærdige medarbejdere har meget travlt med registreringer af billedmaterialer
og meget andet der kommer arkivet i hænde. Der er stort ønske om, at Ansager og omegns historier
bliver gemt til eftertiden. Med travlheden i arkivet harmonere dette ikke med at kunne få indsamlet
alle oplysninger og gode fortællinger. Så derfor kommer der en opfordring til ALLE der kunne have
lyst til at aflægge bekendte i området, der har den gode fortælling, med et interview.
Til brug for et interview kan der lånes optager, så beskrivelser kan ske i dialog med
historiefortælleren. Samvirket af Arkiver i Danmark udbyder også kurser i opsamling af beskrivelser i
interviews, ligesom der kan ansøges fonde til udstyr.
Skulle der være nogen der selv har lysten til at skrive fortællinger om oplevelser og episoder, der
ikke skal gå i glemmebogen, er man også meget velkommen til det.
Arkivet vil være behjælpelige med en drejebog for, hvordan et interviews udformes, hvilke spørgsmål
og oplysninger der er rare at have med.
Tak til alle medlemmer for støtten.
4. Kassereren aflægger regnskab
Kasserer Bent Nielsen kunne oplyse, at der p.t. er 183 medlemmer, hvoraf de 10 er firma medlemsskaber.
Herefter omdelte han kopier af regnskabet for 2017 og gennemgik det efterfølgende (se vedhæftede
kopi).
Karsten omdelte samtidig Lokalarkivets regnskab for 2017 – blot til almindelig orientering for
forsamlingen (kopi vedhæftet dette referat).
Såvel regnskab som formandens beretning blev efterfølgende godkendt af forsamlingen.
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5. Indkomne forslag
Ingen

6. Valg til bestyrelse
På valg var Birgit Haahr Larsen og Bent Nielsen. Begge ønskede at stille op igen og blev genvalgt
uden afstemning.
7. Valg af revisor (bilagskontrollør)
Per Thisted var på valg som revisor og blev genvalgt uden afstemning.
Karin Østergaard fortsætter som suppleant (bilagskontrollør)
8. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog fastholdelse af nuværende kontingentsatser på kr. 100 for personligt
medlemskab og kr. 150 pr. husstand.
Forslaget blev vedtaget af forsamlingen.
9. Evt.
Der blev spurgt til renoveringen/istandsættelsen af Den Gamle Station.
Karsten fortalte, at der var søgt om midler fra diverse fonde til bl.a. renovering af overetagen, nye
vinduer etc., men det var endnu ikke lykkedes at få nogle fondsmidler til formålet.
Derfor arbejdes der nu med et projekt bestående af flere del-projekter, hvor man søger til et mindre
projekt ad gangen. Man er p.t. i gang med at beskrive såvel hele projektet som de enkelte delprojekter.

Da der ikke var flere spørgsmål, takkede ordstyrer Niels Haahr Larsen for god ro og orden under
Generalforsamlingen.

Herefter var der kaffe og dejlige skærekager sponsoreret kvit og frit af MUMS, Skovlund 
Over Nørager-Nielsen fortalte lidt om årets gang på Arkivet, og aftenen sluttede med forevisning af små
digitaliserede filmklip fra gamle dage i Ansager.
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