
 

 

 

Årsberetning 2013 

 

I 2013 har bestyrelsen primært koncentreret sig om at videreføre det arbejde, som blev på 

begyndt i 2012. Bestyrelsen har igen i år haft et godt og velfungerende samarbejde. 

Generalforsamlingen 2013 blev afholdt i Odense på Kulturmaskinen. Ved generalforsamlingen blev 

der genvalg til Anette Eriksen, Charlotte Voss og Christoph Klinger. Som suppleanter blev valgt 

Henning Bro og Peter Damgaard. Anette Tonn-Petersen fra Lejre Arkiverne forlod bestyrelsen. 

Ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i maj 2013, konstituerede bestyrelsen sig 

som følger: 

Anette Eriksen, Bornholms Ø-arkiv (Formand) 

Charlotte Voss, Gladsaxe Byarkiv (Næstformand) 

Tina Knudsen Jensen, Randers Stadsarkiv (Kasserer) 

Christoph Klinger, Stadsarkivet for Frederikssund Kommune 

Finn Guldbæk, Fredensborg Arkiverne 

Henning Bro, Frederiksberg Stadsarkiv 

Peter Damgaard, Tårnby Kommunes Stads- og lokalarkiv. 

Bestyrelsen har i de forgangne år primært videreført arbejdet som er blevet påbegyndt i de 

tidligere år. 

Der indgås et samarbejde om udgivelsen af Journalen, hvor ODA vil få en repræsentant i 

redaktionsudvalget. Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at indsende publikationer til 

anmeldelse i Journalen. Vi har også fortsat samarbejdet omkring OmSLAget, hvori der forsat vil 

være præsentation af ODA’s medlemsarkiver. 

I den kommende tid vil vi også begynde drøftelser om hvorvidt samarbejdet kan udvides på andre 

måder bl.a. i forhold til fælles opgaveløsninger. 

Som en del af samarbejdet med SLA har der været taget nogle indledende skridt til en diskussion 

om arkivlovsrevision. Statens Arkiver har givet meget tvetydige udmeldinger om hvorvidt en 

arkivlovsrevision på vej. Det seneste vi har hørt er at man nu taler om det internt i Statens Arkiver. 

Det er planen at der skal afholdes et arrangement ang. en arkivlovsrevision, det er SLA som står for 



planlægning. 

For at få lidt inspiration og fornemmelse for hvordan den nuværende arkivlov opleves på arkiverne 

i dag, helligede vi fredagen på årsmødet til en snak om arkivloven. Vi er glade for den entusiasme 

som blev udvist og alle input indgår i det videre arbejde. 

Det er også vores forventning at KL nu går ind i arbejdet med at forberede en evt. 

arkivlovsrevision. 

Som et led i arbejdet sendte bestyrelsen Christoph Klinger en tur til Berlin, for at overvære en 

paneldiskussion med den tyske rigsarkivar og andre interessenter. Referatet kan se på vores 

hjemmeside. 

Ved sidste generalforsamling blev ODA’s nye hjemmeside præsenteret. Den har nu været i drift 

siden sommeren 2013 og vi er meget tilfredse med dens funktionaliteter. Vi forsøger at anvende 

den som vores primære kommunikationsmiddel og lægger alle nyheder ud som vi får tilsendt. 

Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne og netværkene til at tænke hjemmesiden aktivt ind i 

deres behov for at sprede nyheder og arrangementer.  

I det forgangne år har vi ændret på sekretariatet. Det er nu tilknyttet formanden på Bornholms Ø-

arkiv og betjenes af Maria Aastradsen Løvenstrøm i samarbejde med formanden. 

Der er mulighed for at bruge sekretariatet aktivt i forbindelse med arrangement planlægning og 

lign. På hjemmesiden kan der opsættes tilmeldingsformular, hvis der er behov for sådanne 

løsninger ved afholdes af arrangementer i netværk mm. 

I november afholdtes traditionen tro årsmøde med et torsdag program sammensat af Lise Schifter 

fra Fredensborg Arkiverne. Tusind tak til Lise for hendes store arbejde og godt tilrettelagt 

program. Årsmødet blev afholdt i Kastrup og Peter Damgaard præsenterede området for os ved 

en rundvisning i området. Hotellet, hvor årsmødet blev afholdt dannede en fin ramme for selve 

afviklingen af arrangementet, men manglede lidt i forhold til de sociale udfoldelser om aftenen. Vi 

vil bestræbe os på at finde et sted til næste årsmøde som kan rumme det hele.  

Det kommende årsmøde er planlagt til d. 13-14. november 2014. Der foreligger stadig ikke sted og 

endeligt program. Planen lige nu er at årsmødet bl.a. kommer til at omhandle skolereformen og 

dens involvering af kulturinstitutioner.  

Bestyrelsen havde planer om at årsmødet i 2014 skulle have været afholdt som et større 

arrangement med eksterne partnere. Ideen er ikke glemt og vi arbejder på at det skal finde sted i 

2016. Det har ressourcemæssigt ikke været muligt at få arrangement stablet på benene i 2014 og i 

2015 skal Statens Arkiver arrangere Nordiske Arkivdage og kan ikke afse ressourcer til yderligere et 

arrangement.  

I de sidste års beretninger har vi omtalt samarbejdet med Nationalmuseet, Det Kongelige 

Bibliotek, Statens Arkiver, Statsbiblioteket og SLA om at få lavet en aftale med Copydan ang. 

brugen af billeder i arkivernes samlinger på internettet. Aftalen har været længe undervejs og 



nærmer sig vist en afslutning. Jens Topholm, ODA’s repræsentant, vil fortælle mere om aftalen ved 

årets generalforsamling.  

Repræsentation: 

Privatarkivsudvalget v. Statens Arkiver: SLA t repræsenterer fremover ODA 

Dansk Historisk Fællesråd: Lene Wul 

Landsforeningen til bevarelse af Foto: Tina Knudsen Jensen 

Museumstjenesten: Lis Thaulov 

Nordisk Center for Kulturformidling: Bente Jensen 

K-udvalget v. Statens Arkiver: Anette Eriksen, Finn Guldbæk, Peter Damgaard. Udvalget for Private 

Digitale Arkivalier under Privatarkivsudvalget: Frank Ahlburg, Vejle. 

På opfordring fra medlemmerne tog bestyrelsen udmeldelsen af DHF op til revision og fortsatte 

vores medlemskab. 

Medlemmer: 

Der har i det forgangne år ikke været indmeldelser. 

Danske Film Institut har meldt sig ud ved årsskiftet 2013/14. 

Bestyrelsen vil gerne takke de medlemmer som lægger kræfter og ressourcer i det fælles arbejde i 

ODA. Der bliver ydet en stor indsats i netværkene, Formidlingsnetværket, e-arkiveringsnetværket 

og i erfagruppen Spørg Olivia og vi er i bestyrelsen meget taknemmelig for den indsats der lægges 

og de tiltag der laves. 

Ved årets generalforsamling afgår Christoph Klinger som bestyrelsesmedlem. Den resterende 

bestyrelse vil gerne takke for et fantastisk samarbejde gennem årene.  

Revisor Anders Malling har fået andet arbejde og stopper dermed som revisor. 

Vi ønsker begge held og lykke i fremtiden. 

 

Tak til alle medlemmer i Organisationen Danske Arkiver for endnu et år. 

 


