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Sammenslutningen af Lokalarkiver  

Ordinær generalforsamling 2022 

Den 73. ordinære generalforsamling i Sammenslutningen af Lokalarkiver 

afholdes lørdag den 8. oktober 2022 kl. 14.00 med registrering fra kl. 13.30 

på Hotel Park, Viaduktvej 28, Middelfart. 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent  

2) Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingens afholdelse  

3) Forelæggelse og godkendelse af beretning  

4) Forelæggelse og godkendelse af regnskab  

5) Indkomne forslag 

6) Budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontin-

gent  

7) Valg. På valg er:  

 Til styrelsen: 

  Henning Sørensen, Dragør Lokalarkiv (modtager genvalg) 

  Svend-Erik Christiansen, Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Ar- 

  kiv (modtager genvalg)  

  Martin Philipsen Mølgaard, Skanderborg Historiske Arkiv  

  (modtager genvalg) 

SLAs styrelse indstiller 1. suppleant Christian Ditlev Rasmussen, Vejen Lo-

kalarkiv, til at indtræde i styrelsen i et år, da Else Gade Gyldenkærne (der 

ikke er på valg) udtræder af styrelsen ved generalforsamlingen 2022. Dvs. 

han vil være på valg i 2023. 

 Som suppleanter:  

  Christian Ditlev Rasmussen, jf. ovenfor, indstilles af styrelsen  

  til medlem af denne for et år 

  Kurt Risskov Sørensen, Kerteminde Egns- og Byhistoriske Ar- 

  kiv (modtager ikke genvalg) 
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  Styrelsen foreslår følgende suppleanter: 

  1. suppleant: Alexander Styhr Kristensen, Middelfart Byarkiv 

  2. suppleant: Stig AsbjørnVestergaard, Lokalhistorisk Arkiv  

  Holstebro 

 Ekstern revisor:  

  RevisionsKONTORET Fredericia-Vejle v/statsaut. revisor 

  Kasper Toftegaard Winkler (modtager genvalg) 

 Som kritisk revisor:  

  Hanne Skriver, Saxild-Nølev Lokalhistoriske Arkiv (modtager  

  ikke genvalg) 

  Styrelsen foreslår i stedet: 

  Jytte Raun, Dalum-Hjallese Lokalarkiv 

  Som revisorsuppleant:  

  Karin Suhr Rasmussen, Stubbekøbing Lokalhistoriske Arkiv  

  (modtager genvalg) 

8) Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal ifølge ved-

tægterne være formanden i hænde senest lørdag den 10. september 2022. 
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Forretningsorden 

1) Dirigenten skal lede mødet upartisk og nøje overvåge, at almindelige 

regler for mødedeltagelse og afstemning overholdes. Dirigenten afgør, 

i hvilken rækkefølge forslag sættes til afstemning. 

2) Dirigenten skal konstatere generalforsamlingens lovlige indvarsling. 

3) Dirigenten skal foranstalte udpegning af protokolfører og stemmetæl-

lere.  

4) Ændringsforslag til allerede fremsatte forslag skal afleveres skriftligt 

til dirigenten. 

5) En kandidat, der ikke deltager i generalforsamlingen, kan kun vælges, 

såfremt der foreligger skriftlig accept fra den pågældende.  

6) Valg og afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed, medmin-

dre andet er foreskrevet i vedtægterne. Skriftlig afstemning skal fore-

tages, når det forlanges af dirigenten. Ved personvalg, hvor der er op-

stillet flere kandidater, end der skal vælges, foregår valget altid ved 

skriftlig afstemning, og for at en stemmeseddel kan betragtes som gyl-

dig ved et personvalg, skal den indeholde netop det antal kandidatnav-

ne, som skal vælges.   

7) Der skal føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Den-

ne skal godkendes af dirigenten og formanden ved disses underskrif-

ter. 
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SLAs årsberetning 2021/2022 

1. Styrelsen 

På SLAs generalforsamling lørdag den 2. oktober 2021 blev Else Gade Gyl-

denkærne, Faxe, Birgitte Thomsen, Tønder, Jørgen Thomsen, Odense, og Lis 

Vestergaard, LANA, genvalgt til styrelsen for en toårig periode. 

Som 1. suppleant valgtes Christian Ditlev Rasmussen, Vejen, og som 2. sup-

pleant genvalgtes Kurt Risskov Sørensen, Kerteminde. Erik Korr Johansen, 

Galten, genvalgtes som kritisk revisor, og Karin Suhr Rasmussen, Stubbekø-

bing, genvalgtes til posten som revisorsuppleant. Statsautoriseret revisor Ka-

sper Toftegaard Winkler, RevisionsKONTORET Fredericia-Vejle, genvalg-

tes som revisor.  

Styrelsen konstituerede sig efterfølgende med Jørgen Thomsen som for-

mand, Birgitte Thomsen som næstformand og Svend-Erik Christiansen som 

det tredje medlem af forretningsudvalget. Kassererposten varetages (som det 

er tilladt i vore vedtægter) af SLAs bogholder, Pia Starning – der ikke er 

medlem af styrelsen – og Pia deltager normalt i styrelsesmøderne under det 

eller de punkter, der har med økonomi at gøre.  

I skrivende stund har styrelsen afholdt 7 styrelsesmøder siden sidste årsmøde 

- typisk af omkring fem timers varighed. Der har været 3 fysiske og 4 virtu-

elle styrelsesmøder. Derudover har der været en del virtuelle møder i forbin-

delse med ansøgning til Kulturministeriet om øgede midler til SLA og forbe-

redelser til GDPR og arkiv-sagen. Hastesager er blevet behandlet ved e-

mailkorrespondance eller gennem virtuelle forretningsudvalgsmøder. 

2. Regionale møder 

SLA afholdt i foråret 2022 seks regionale møder. Det skete i Odense, Sorø, 

Herning, Maribo, Svenstrup og Haderslev. De seks regionale møder var såle-

des de første fysiske regionale møder, som det var muligt at afholde efter to 

år med coronaen.  

Det var godt at komme ud igen og mødes med medlemmerne ansigt til an-

sigt. Temaerne, der blev gennemgået og diskuteret, var SLAs arkivpolitiske 

arbejde i forbindelse med GDPR og arkiverne, SLAs ansøgning til Kulturmi- 
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SLAs formand Jørgen Thomsen holder oplæg ved  

regionalt møde i Odense, 6. april 2022. Foto: SLA 

nisteriet om flere midler, Arkibas, ændring af SLAs udvalgsstruktur, samar-

bejdet mellem SLA og Velux Fonden og krav til kommende ansøgninger, 

forsikring og bankgebyrer for foreninger. Der var gode og relevante spørgs-

mål, som affødte konstruktive diskussioner, hvilket igen klart demonstrerer 

vigtigheden af de regionale møder.  

Samlet set var der små 300 deltagere på de seks regionale møder. SLA håber 

naturligvis, at deltagerantallet vil stige ved næste afholdelse af de regionale 

møder.  

3. Økonomi 

Overskuddet i 2021 blev, som det fremgår af det udsendte regnskab, på 

40.702 kr. ud af en omsætning på knap 1,9 mio. kr. eller godt 2 % af omsæt-

ningen, noget mindre end det foregående år.  

Der er flere grunde til dette forhold: Selv om der igen er kommet gang i kur-

susvirksomheden efter coronaepidemien, er den samlede kursusdeltagelse 

stadig mindre end tidligere. Det samme gjorde sig gældende for deltagelsen i  
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årsmødet, hvor vi også knapt kunne mønstre det samme antal deltagere  som 

i 2019 og i de foregående år. Dertil kommer, at styrelsen og forretningsud-

valget i stort omfang har gjort brug af virtuelle møder, hvad der har bidraget 

til at sænke omkostningerne til møder og rejser. Lukningen af vores forlags-

virksomhed og arkivbutik har medvirket til at fjerne et årligt underskud på 

denne del af SLA, men har samtidig givet væsentligt forhøjede udgifter til 

SLA som helhed, da f.eks. lokaleudgiften nu kun kan deles mellem SLA og 

Arkibas uden forlaget som en tredje part. Endelig spillede det ind, at vi i for-

bindelse med skiftet på sekretariatslederposten havde to måneder, hvor stil-

lingen var ubesat. 

Ligesom i 2020 besluttede styrelsen at overføre et større beløb til vores an-

partsselskab, Arkibas ApS (100 % ejet af SLA), for at styrke selskabets mu-

lighed for at arbejde med de udviklingsprojekter, der er beskrevet andetsteds 

i denne beretning. I 2021 overførtes 275.000 kr. (mod 200.000 kr. i 2020 og 

175.000 kr. i 2019). Det har efter styrelsens opfattelse været nødvendigt, selv 

om der samtidig for årene 2021 og 2022 er gennemført ekstraordinære pris-

forhøjelser på Arkibas-licenserne (8 % mod normalt 2 %). Heri ligger, at det 

først og fremmest er blevet dyrere at varetage den normale drift for Arkibas. 

Men hertil kommer den syndflod af udgifter, der er fulgt i kølvandet på, at vi 

har skullet justere Arkibas, arkiv.dk og databehandleraftaler, så de er i over-

ensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, og endelig er det en kendsger-

ning, at det ud fra de normale indtægter i selskabet er blevet tiltagende van-

skeligt at tilvejebringe den tredjedel af de samlede udviklingsomkostninger, 

som vi selv skal bidrage med i henhold til, hvad vi har lovet A.P. Møller-

fondene i forbindelse med de to bevillinger, fondene har givet til udviklings-

arbejdet. Det er skræmmende at tænke på, hvor svært det ville have været at 

nå så langt med udviklingen uden denne fondsstøtte. Eller for at sige det, 

som det er: Vi ville aldrig have fået arkiv.dk, hvis arkiverne selv havde skul-

let spare op til det. 

Grundlæggende er SLAs økonomi fornuftig inden for de givne rammer, idet 

vi tilstræber at anvende netop de midler til medlemsrettede aktiviteter, som 

vi primært får ind via medlemmernes kontingenter og Kulturministeriets 

tipsmiddeltilskud. Bestræbelsen for at følge denne linje vil blive fortsat, ikke 

mindst fordi det med rette er en forudsætning for tilskuddet fra tipsmidlerne,  
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at pengene rent faktisk anvendes på de aktiviteter, de er bevilget til, og ikke 

lægges til side som buffer til dårligere tider. 

Regnskabet fra revisoren, som vil være fremlagt ved generalforsamlingen og 

samtidig er offentliggjort på SLAs hjemmeside, er opstillet efter bestemte 

regnskabsprincipper, som ikke er umiddelbart overskuelige, idet der er set på 

den samlede økonomi for SLA og Arkibas. Derfor har vi selv udarbejdet et 

sammendrag, der gør det lettere at se, hvordan pengene er anvendt, og sam-

mendraget er udsendt til medlemmerne. Vi gør opmærksom på, at tallene 

selvfølgelig følger revisorens regnskab, men detaljeringsgraden er højere, da 

styrelsen har et ønske om detaljeret at redegøre for, hvad vi bruger medlem-

mernes penge til. 

Som bebudet sidste år har styrelsen besluttet at søge om forøget offentlig 

støtte til vores og Arkibas’ virksomhed. Derfor indsendte vi en ansøgning 

herom i april 2022 til Kulturministeriet – se mere nedenfor under Arkivpoli-

tisk arbejde. 

Der har i august 2022 været afholdt møde med revisoren for SLA og Arkibas 

med henblik på fra 1.1.2023 at få et klarere grundlag for revisionen, så det 

bliver tydeligere, hvad vi forventer af den betalte revision, og hvad vi for-

venter af de af generalforsamlingerne valgte kritiske revisorer.  

Samtidig forventer vi at indføre et system, der populært sagt kræver godken-

delse fra to personer for udbetalinger over en vis størrelse. Når disse ændrin-

ger indføres, vil medlemmerne selvfølgelig blive orienteret. 

4. Arkivpolitisk arbejde 

Allerede for flere år siden skærpede GDPR-forordningen SLAs opmærksom-

hed på spørgsmålet om reglerne for offentliggørelse af billeder på internettet, 

altså på arkiv.dk og i andre sammenhænge. I anden forbindelse blev der i 

november 2019 fokus på, at GDPR-reglerne kunne opfattes som stærkt be-

grænsende for lokalarkivernes virke, ikke mindst på billedområdet, og det 

kom til en offentlig diskussion. Som grundlag for et svar fra justitsministeren 

til folketingsmedlem Eva Kjer Hansen kom Datatilsynet med en udtalelse, 

hvoraf det blandt andet fremgik, at lokalarkiverne ikke har nogen direkte 

lovhjemmel til deres arbejde (i modsætning til de offentligt organiserede ar- 
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Tre repræsentanter fra SLAs styrelse, næstformand Birgitte Thomsen, styrel-

sesmedlem Svend-Erik Christiansen og styrelsesmedlem Henning Sørensen, 

var sammen med sekretariatsleder Lars Froberg Mortensen og direktør for 

Arkibas ApS Dorthe Søborg Skriver til foretræde i Folketingets Kulturudvalg 

for at fremlægge lokalarkivernes problemer ifm. GDPR. 

 

kiver som f.eks. stadsarkiver). ”Lokalarkiverne skal derfor overholde databe-

skyttelsesreglerne i forbindelse med enhver behandling af personoplysninger 

til arkivformål”, lød det ildevarslende. I udtalelsen anbefalede Datatilsynet 

direkte SLA at udarbejde et ”adfærdskodeks” til vore medlemsarkiver, og da 

vi i april 2021 i forbindelse med et virtuelt møde med Datatilsynet forsøgte 

at få kommentarer til den billedvejledning, vi havde lavet, og som vi også 

havde forsøgt at tillempe efter Datatilsynets ændrede retningslinjer på billed-

området, var svaret igen, at vi burde lave sådan et adfærdskodeks og så kon-

trollere, om vore medlemmer overholdt det. Ikke just en ønskeposition for 

SLA, der er sat i verden for at servicere og repræsentere vore medlemmer.  

Da SLA blev oprettet i 1949, var der nok ikke ret mange af stifterne, der 

mente, at de havde brug for en forening for kontrollens skyld, men snarere  
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for at bidrage til arkivfolks oplæring og for at give dem inspiration til, hvor-

dan man på anstændig vis kan drive et arkiv, som opnår sit formål – at redde 

og altså indsamle materiale, der kan bruges til at formidle nutidens og forti-

dens historie til fremtidens mennesker i deres lokalområder, og i samme 

sammenhæng at tage alle rimelige krav til personbeskyttelse. Det er sådan 

set derfor, vi siden har undervist i at være forsigtig med offentliggørelse af 

det, der kunne have en stødende karakter, og at vi er lykkedes med det.  

Når alt det er sagt til indledning, ved vi godt, at Danmark efter alt at dømme 

står over for en revision af arkivloven. Det har vores søsterorganisation, 

ODA, været med til at presse på for – desværre uden at inddrage os – og 

ODA foreslog også, at der blev nedsat en egentlig kommission til en gen-

nemgang af hele arkivloven, der ikke har været behandlet i sammenhæng i 

de seneste rundt regnet 20 år.  

Folketingets kulturordførere fik et løfte om en sådan kommission af den tid-

ligere kulturminister, og selv om der i sommeren 2021 var et skifte på mini-

sterposten, har den nuværende minister senere i flere omgange bekræftet det-

te løfte, i hvert fald for så vidt angår en mere omfattende lovrevision. 

Derfor blev det allerede sidste år fremhævet i styrelsens årsberetning, at vi i 

den kommende tid måtte fokusere en væsentlig del af vore ressourcer på at få 

formuleret SLAs synspunkter i denne forbindelse og på arbejdet for at vinde 

støtte til disse synspunkter. Det krævede, skrev vi for et år siden, at sekretari-

at og styrelse prioriterer arbejdet langt mere, end det er sket hidtil – og hel-

digvis kan vi nu slå fast, at det også er det, som er sket – velvidende, at noget 

sådant har betydet, at andre ting måtte nedprioriteres. 

Styrelsens drøftelser i vinteren 2021-22 skal ikke følges i detaljer her. Det er 

nok at slå fast, at vi spærrede øjnene op, da vi i december 2021 blev op-

mærksom på en rapport fra Datatilsynet til Justitsministeriet, afgivet i april 

samme år i forbindelse med, at Justitsministeriet havde iværksat en såkaldt 

erfaringsindsamling på GDPR-området. Man kan let finde rapporten på net-

tet selv ved at google de tre ord, erfaringsindsamling + Datatilsynet + GDPR. 

I et afsnit om arkiverne blev det her igen slået fast, at lokalarkiverne mangle-

de hjemmel til indsamling af materiale med personfølsomme oplysninger, 

men samtidig understregede tilsynet, at det reelt stod politikerne frit for gen- 
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nem en ændring af arkivloven at give lokalarkiverne en sådan hjemmel og 

dermed formelt sidestille dem med Rigsarkivet og de kommunalt organisere-

de stadsarkiver. Da vi for alvor havde indset, at den mulighed efter tilsynets 

opfattelse lå inden for rækkevidde, besluttede vi os for et sporskifte. Vi hav-

de – som omtalt i sidste års årsberetning – arbejdet for at få sat et pilotprojekt 

i gang, hvor stadsarkiver og lokalarkiver i nogle kommuner gik sammen for 

at finde ud af, hvilke bevaringsmuligheder der kunne være for digitalt arkiv-

materiale fra den private sektor (personer, foreninger og virksomheder), så 

lokal- og stadsarkiver deltes om opgaverne. Det gik det ærligt talt trægt med 

at få i gang – så i stedet besluttede vi os for at følge en mere umiddelbar vej, 

nemlig at involvere os meget tydeligere i den offentlige debat og at forsøge 

at påvirke politikernes holdning til arkivernes vilkår både lovgivningsmæs-

sigt og økonomisk. 

Styrelsen og forretningsudvalget holdt herunder mange møder, men langt de 

fleste var virtuelle og dermed relativt kortvarige. Det betyder meget, at arbej-

det tilrettelægges sådan, at det skæres op i bidder, og sådan at deltagerne ty-

deligt fornemmer, at der er en fremdrift fra møde til møde – så bliver det bå-

de spændende og tilfredsstillende at bruge sin tid på. 

Undervejs besluttede vi os også for at spørge en freelance kommunikations-

konsulent om hjælp. Hun havde for syv år siden hjulpet os med at lancere 

arkiv.dk, da vi var klar til at åbne lokal- og stadsarkivernes præsentations-

platform. Det var vi meget tilfredse med dengang, og det samme har gjort sig 

gældende i denne omgang. 

Det hele mundede ud i tre initiativer:  

For det første påpegede vi over for Kulturministeriet igennem en ansøgning, 

som vi indsendte i begyndelsen af april, at SLA og Arkibas (og arkiverne!) 

havde haft store udfordringer og udgifter i forbindelse med implementerin-

gen af GDPR og de deraf følgende danske databeskyttelsesregler. Vi søgte 

derfor om at få forhøjet vores årlige bevilling fra omkring 750.000 kr. til 2,5 

mio. kr., så vi dels kunne dække de stigende omkostninger, foranlediget af 

GDPR, og dels kunne få råd til at styrke undervisningen for vore medlemsar-

kiver, ikke mindst i de GDPR-relaterede regler, og endelig til at deltage i et 

nationalt og offentligt finansieret registreringssamarbejde, meget gerne i  

samarbejde med Rigsarkivet (Sådan som det er helt naturligt, at det foregår  
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på biblioteks- og museumsområdet).  

For det andet fik vi flikket et indlæg sammen, som blev publiceret på Altin-

get.dk den 20. april under overskriften Lokalarkiver: GDPR-regler kvæler 

lokalhistorien, og for det tredje udsendte vi i begyndelsen af maj en presse-

meddelelse via Ritzau med nogenlunde samme indhold som artiklen. Gen-

klangen ikke mindst af de sidste to initiativer viste sig at være utroligt tyde-

lig. Snart blev vi bestormet af politikere og journalister med spørgsmål, og 

endnu bedre: Diskussionen blev rejst af adskillige folketingsmedlemmer fra 

en række partier på Christiansborg, og desuden blev vi hurtigt inviteret til 

møde både af Datatilsynet og Kulturministeriet.  

Den 8. juni havde fem fra styrelsen og sekretariatet foretræde for Folketin-

gets Kulturudvalg. Den 16. juni var vi tre fra SLA til møde med Datatilsynet, 

og den 22. juni var der møde med Kulturministeriet. Det sidste blev fulgt op 

med et nyt møde i slutningen af august forud for det samråd med kulturmini-

ster Ane Halsboe-Jørgensen, som fandt sted i Folketingets Kulturudvalg den 

31. august. Alle steder blev vi mødt med dyb interesse og en indstilling om, 

at man ville hjælpe lokalarkiverne, hvis virksomhed rigtig mange fik lejlig-

hed til at udtale deres påskønnelse af. 

Vi har stadig til gode at se, hvad der kommer ud af det hele, men samlet set 

er der ikke tvivl om, at lokalarkiverne i 2022 har fået mere politisk opmærk-

somhed end nogensinde tidligere. Når vi tænker på, hvad politikere i den 

forbindelse har udtalt, kan vi på arkivernes vegne godt være nogenlunde til-

fredse. Vi drøfter i skrivende stund et sæt retningslinjer for vores område 

med Datatilsynet, og vi håber at kunne præsentere retningslinjerne i forbin-

delse med det kommende årsmøde – i hvert fald vil vi gøre det hurtigst mu-

ligt, når drøftelserne er tilendebragt. Vi håber også, at aktiviteterne har bidra-

get til, at politikerne ved den kommende arkivlovsrevision ikke kan undgå at 

tage stilling til en sikring af lokalarkivernes vilkår. Vi fornemmer stor velvil-

je på tværs af det partipolitiske spektrum til at inddrage lokalarkiverne under 

lovens område i et eller andet omfang, og fra SLAs side lægger vi op til at få 

det gjort på en så ubureaukratisk måde som muligt.  Endelig håber vi selvføl-

gelig, at der også kommer noget ud af det initiativ, vi har taget for at få for-

højet bevillingen til SLA/Arkibas (herunder til en konsulentordning med råd-

givning og undervisning som centrale elementer) og til et nationalt   
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registrerings- og præsentationssamarbejde. Politikerne har ansvaret for gen-

nemførelsen af GDPR-forordningen i Danmark og dermed for de forøgede 

omkostninger, vi har kunnet mærke, ikke mindst i Arkibas – og de har også 

ansvaret for, at en masse tidligere konsulentordninger i de gamle amter for-

svandt i kølvandet på strukturreformen i 2007. Derfor er det fuldkommen 

naturligt, at vi nu forsøger at få hjælp til at få løst nogle af de problemer, ar-

kiverne og SLA stilles overfor i det daglige arbejde. 

I den forbindelse er det klogt at bevare proportionssansen: For 20 år siden 

var SLA ikke budt med til bords, da en nedsat arbejdsgruppe forberedte den 

sidste store arkivlovsrevision, men vi kan vist roligt gå ud fra, at vores øn-

sker til loven vil blive taget anderledes alvorligt ved det kommende lovrevi-

sionsarbejde. Ellers skal vi nok bestræbe os for at holde politikerne til ilden. 

Siden 2012 har vi som bekendt haft en samarbejdsaftale med ODA. Det har 

været lidt småt med møderne mellem vore organisationer i de sidste år – men 

Velux-midlerne har dog givet et nyt område at samarbejde om. Da vi fra 

SLAs side i august 2022 gerne ville give kulturministeren og Folketingets 

kulturpolitikere så godt et grundlag for deres drøftelser i det nævnte samråd 

om lokalarkiverne som muligt, pressede vi fra SLA’s side på for at få et mø-

de i stand. Det skete heldigvis, og efter mødet tillempede vi vores materiale i 

forlængelse af de synspunkter, ODAs repræsentanter havde fremført på mø-

det, inden vi indsendte det til de relevante parter. Det vil, synes vi fra styrel-

sens side, være enormt vigtigt også i de nærmeste måneder og år at styrke 

samarbejdet med ODA, ikke mindst på arkivlovsområdet, for kun hvis vi står 

sammen, får vi mulighed for reel indflydelse på lovgivningsarbejdet. Kan 

udsigten til en kommende arkivlovsrevision bidrage til, at vi bliver klogere 

på hinandens synspunkter og ønsker, vil meget være vundet, og der skal ikke 

herske tvivl om, at vi fra SLA vil gå til sådanne drøftelser med et åbent sind. 

Eftertiden vil i hvert fald ikke takke os, hvis vi bare sidder i hver sit hjørne 

og fremfører egne synspunkter ukoordineret.  

Det er efter styrelsens opfattelse afgørende for lokalarkivernes fremtid, at vi 

opnår et realistisk retsgrundlag for fortsættelsen af arkivernes virksomhed, 

og det er lige så vigtigt, at samfundet i en arkivlov erkender et overordnet 

ansvar for indsamling og tilgængeliggørelse af materiale af privat oprindelse, 

sådan at historien om vores egen tid ikke blot skal skrives på grundlag af  
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kilder fra den offentlige administration. Det er der ingen, der kan være tjent 

med.  

Samarbejdet med ODA har ligesom i de foregående år også omfattet indsam-

ling af oplysninger til den årlige kulturstatistik. Sekretariatet stod i vinter og 

foråret for indsamling af årets kulturstatistik, og det var også SLA, som ind-

sendte det til Danmarks Statistik 3. maj 2022. Coronaperioden forlængede i 

realiteten dette arbejde, ikke mindst fordi mange arkiver længe var lukket. 3. 

maj 2022 var der indsendt omkring 471 ud af 585 mulige besvarelser til 

SLAs sekretariat. Dette giver en deltagelse på 80,5 %. Det er procentvis en 

mindre nedgang i forhold til før-corona tiden. Men til gengæld lidt højere 

end i coronatiden. Vi skal her komme med en tydelig opfordring til, at arki-

verne svarer på kulturstatistikken, når den udsendes fra sekretariatet. 

Vi er vist nødt til at love hinanden, at indsatsen på dette område skal styrkes 

væsentligt til næste år – for hvis der ikke indsendes solide indberetninger, 

ender det jo bare med, at de indsendte tal heller ikke bliver offentliggjort. 

Der påhviler således hvert enkelt arkiv en alvorlig forpligtelse på dette områ-

de. Hvis vi vil tages alvorligt, er det en første forudsætning også for de of-

fentlige bevillinger til vore arkiver, at vi vil fortælle, hvor meget vi har, og 

hvor meget det bliver brugt. Vi modtager et helt uundværligt årligt tilskud fra 

Kulturministeriet gennem tipsmidlerne, og vore medlemsarkiver må derfor 

kunne indrette deres arbejde sådan, at de bare én gang om året afgiver et 

mindstemål af oplysninger om deres samlinger og benyttelsen af dem! 

Samarbejdet med Rigsarkivet har i lighed med tidligere år været udfoldet i 

Privatarkivudvalget og i det såkaldte K-udvalg, der er et samarbejdsforum 

med Rigsarkivet på det kommunale arkivområde. 

Det nordiske samarbejde med søsterorganisationer har ligget stille i co-

ronaperioden, men fra SLAs side vil vi gøre vores til, at det snarest bliver 

genoptaget.  

5. Partnerskab med Velux Fonden 

Som nævnt i sidste årsberetning kunne vi i kraft af partnerskabsaftaler med 

Velux Fonden i årene 2017-2019 uddele 3,9 mio. kr. fordelt på omkring 280 

ansøgninger fra arkiver og Arkivsamvirker. Det var mere, end alle SLA-
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arkiverne tilsammen betalte i kontingent i den samme treårs periode og ud-

sprang alt sammen af Velux Fondens fokus på at støtte aktive ældre i deres 

frivillige arbejde på arkiverne.  

Fonden bevilgede herefter i 2020 yderligere 700.000 kr. til partnerskabet, 

samtidig med at fonden meddelte, at den ønskede, at vi nu gik over til at pri-

oritere større digitaliseringsprojekter og lagde vægt på en høj grad af samar-

bejde mellem de arkiver, der stod bag en ansøgning. Disse vilkår accepterede 

SLA selvfølgelig. Maximumsbeløbet, der kunne søges, blev ved samme lej-

lighed hævet fra 70.000 kr. til 125.000 kr. pr. ansøgning. Det viste sig ikke 

overraskende, at de nye spilleregler udløste et større behov for rådgivning fra 

SLAs sekretariat og fra den IT-arkivar ved Odense Stadsarkiv, som vi har 

betalt for rådgivning på timebasis. Fra fondens side betød ændringerne, at 

der skulle færre sager gennem deres fondssystem, og de gennemsnitlige be-

villinger blev under den nye aftale da også væsentligt større end under de 

tidligere aftaler. Det var tydeligt, at arkiverne havde forstået budskabet om 

øget samarbejde om større projekter, og vi kom i 2020-2021 af med mellem 

500.000 og 550.000 kr. 

Den nye aftale blev samtidig startskuddet til, at ODA-arkiver nu også kan 

søge om midler – vel at mærke, hvis det sker i samarbejde med et eller flere 

SLA-arkiver, og en repræsentant fra ODA har siden deltaget i arbejdet med  

prioritering af bevillinger. 

Velux Fonden indgik i maj 2021 på en forlængelse af partnerskabet inden for 

de nye rammer og stillede da yderligere 500.000 kr. til disposition til de for-

mål, der allerede var enighed om. Da der samtidig resterer et beløb på mere 

end 100.000 kr. fra 2020-bevillingen, blev der med en frist i slutningen af 

januar 2022 indkaldt nye ansøgninger. Vejledningen til ansøgningsprocedu-

ren var gennemgået forud for den nye runde, og der indkom 13 ansøgninger. 

Desværre viste det sig, at de ni af ansøgninger ikke i tilstrækkelig grad op-

fyldte de krav, der var stillet i partnerskabsaftale og vejledning. Vi bevilgede 

til tre af ansøgerne til sammen 54.419 kr., hvilket betyder, at vi har mellem 

600. og 700.000 kr. i ”opsparede midler” til rådighed i den kommende runde. 

Vi har adresseret denne ret triste kendsgerning på de seks regionale møder, 

hvor vi også har diskuteret med de fremmødte, hvad vi kan gøre for at hjælpe 
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arkiverne yderligere med at beskrive projekter, som kan komme igennem 

nåleøjet, herunder f.eks. lave en liste med skitser til projekter, som kunne  

komme i betragtning ved vurderingen. Styrelse og sekretariat er i skrivende 

stund ved at prøve at gennemskrive vejledningen, og vi håber, at det vil hjæl-

pe os til yderligere at fremme Velux Fondens gode intention om at støtte de 

ældre aktive frivilliges arbejde på lokalarkiverne. En frist for nye ansøgnin-

ger vil snarest blive meldt ud. 

6. Arkibas ApS 

Arkibas har i år præcis det samme antal arkiver som brugere som ved samme 

tid sidste år. Det betyder dog ikke, at der ikke er sket noget i forhold til sam-

mensætningen af arkiver på Arkibas, for tallet dækker både over fire nye 

arkiver, men også over at fire arkiver har valgt at forlade Arkibas. 

I løbet af året har vi fået to ordinære lokalarkiver med på eksisterende kom-

munelicenser og to museer med på speciallicenser. I samme periode var der 

også to ordinære arkiver, som valgte at forlade Arkibas. Ét, fordi arkivet blev 

nedlagt og samlingerne overdraget til naboarkivet, og ét, fordi de aldrig var 

kommet i gang med at benytte programmet og derfor valgte at nedlægge de-

res Arkibasarkiv, indtil de får nogle frivillige, som har mod på at tage Arki-

bas i brug. Herudover har to lidt uortodokse Arkibasbrugere på specialli-

censer valgt at forlade os igen, da de aldrig havde fået taget programmet i 

brug. 

Det seneste år har I ikke set så megen ny funktionalitet på Arkibas og ar-

kiv.dk, men det betyder dog ikke, at vi ikke har lavet noget på udviklings-

fronten. I februar lagde vi en ny version ud af systemerne, som rettede nogle 

mindre fejl; ellers har meget af udviklingsgruppens tid gået med at afklare de 

resterende moduler fra det projekt, som vi i 2017 fik penge til fra Den A.P. 

Møllerske Støttefond. I første omgang har vi arbejdet med at afklare, hvor-

dan modulerne til registrering af digitale arkivalier og til registrering af fore-

spørgsler skal skrues sammen. Til at klarlægge behov og ønsker til funktio-

nalitet har vi haft inddraget arkivarer fra forskellige arkiver, som sidder med 

disse opgaver til hverdag, og som har gjort sig tanker om, hvad de har af be-

hov for funktionalitet, og hvordan disse moduler skal fungere. Efterfølgende 

har vi afholdt nogle møder med udviklerne, så de har fået en indgående for-



18 

 

ståelse af vores ønsker, inden de i april gik i gang med selve udviklingsarbej-

det. I skrivende stund er udviklingsarbejdet stadig i gang, og ud over de to 

helt nye moduler, så har vi også prioriteret at få lavet nogle fejlrettelser og 

nogle ændringer til eksisterende funktionalitet, som ikke virkede helt efter 

hensigten. Alt udviklingsarbejdet skal nu testes grundigt igennem og rettes 

til, inden vi er klar til at lægge det i drift lidt senere på året.   

Den sidste opgave inden for A.P. Møllerbevillingen – magasinstyring og be-

stilling af arkivalier til læsesal - er vi også så småt begyndt at afklare. I maj 

har udviklingsgruppen været i København for at besøge Rigsarkivet og fol-

kene bag Starbas for at høre om deres erfaringer med at bygge et modul til 

magasinstyring. Nu er vi så i gang med at samle en mindre følgegruppe af 

arkivarer fra arkiver af forskellig størrelse, som skal bistå udviklingsgruppen 

med overvejelser og drøftelser af, hvordan vi bedst skruer sådan et modul 

sammen, så det kan benyttes af alle størrelser arkiver. Dette modul vil vi be-

gynde udviklingen af sidst på året. 

Det seneste år har vi også fortsat det omfattende arbejde med at indhente 

databehandleraftaler fra arkiverne og forberedelserne til en IT-revision. 

Ud af 612 arkiver, der benytter Arkibas, har 513 arkiver udfyldt og indsendt 

en databehandleraftale svarende til 83,82 pct. Vi nærmer os mål, men der er 

stadig lang vej igen, da de sidste 99 aftaler enten dækker over arkiver, som vi 

slet ikke har hørt noget fra, arkiver som er udfordret af at udfylde aftalen, 

eller kommuner som ønsker ændringer til vores standardaftale. Vi mangler 

også fortsat at få 23 licensaftaler på plads. Her er det dog ikke det enkelte 

arkiv, som skal underskrive aftalen, men derimod enten det arkiv eller arkiv-

samvirke, som har tegnet aftalen på vegne af alle arkiver i en kommune. I alt 

har vi 98 aftaler ud af 121 i hus, svarende til 80,99 pct. 

Det meget omfattende forberedelsesarbejde til IT-revisionen skrider også 

fremad. Vi nærmer os mål med de mange beskrivelser og procedurer, som vi 

skal udarbejde for at kunne få selve revisionserklæringen. Vi har også under-

vejs måttet revidere vores tidsplan, da vi tilsyneladende havde være lidt for 

optimistiske med, hvad vi magtede af opgaver oven i vores daglige opgaver. 

Til at begynde med forventede vi at kunne være klar til revisionen efter på-

ske, men denne deadline har vi måttet rykke til efter efterårsferien. 
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I efteråret 2020 og foråret 2021 satte Arkibasbestyrelsen et strategiarbejde i 

gang omkring Arkibas’ udviklingsmæssige fremtid og ikke mindst finansie- 

ringen. Der blev nedsat arbejdsgrupper, som skulle arbejde videre med disse 

spørgsmål. Dette arbejde er også fortsat i 2021/2022. En driftsgruppe arbej-

der med den daglige drift af systemet. Gruppen skal bl.a. se nærmere på, 

hvordan driften kan optimeres, hostingen, forbedring af eksisterende funk-

tionalitet mv. Dette arbejde har i det seneste år bl.a. være gennemført i sam-

arbejde med udviklingsgruppen, som står for at udvikle ny funktionalitet til 

systemet. Her har vi bl.a. gennemført en del fejlrettelser, og inden længe 

lægger vi også ændringer til eksisterende funktionalitet i drift. I efteråret vil 

bl.a. optimering af svartider i Arkibas stå højt på vores opgaveliste. 

I forhold til den fremtidige finansiering af Arkibas, så har Arkibasbestyrelsen 

og SLAs styrelse arbejdet tæt sammen om den henvendelse til Kulturmini-

steriet, som blev sendt tidligere på året. I denne henvendelse har vi udover at 

udtrykke ønske om behovet for en arkivlovsændring også udbedt os et større 

tilskud, som bl.a. skal gå til drift og udvikling af Arkibas. Det kan I læse me-

re om et andet sted i denne årsberetning. Herudover hævede vi ved årsskiftet 

endnu en gang licensen med 8 pct. i lighed med året før for at få et mere sta-

bilt finansieringsgrundlag for Arkibas her og nu. 

Det er obligatorisk for Arkibasarkiver at deltage i VISDA-aftalen og betale 

et beløb for de billeder, som gøres offentligt tilgængelige på arkiv.dk. Andre 

kulturinstitutioner kan også tilmelde sig aftalen, og det valgte 16 andre kul-

turinstitutioner at gøre for 2021. Det er to færre end i 2020. Af disse undlod 

én institution at indberette, mens en indberettede 0 billeder. I 2021 blev der i 

alt indberettet 5.900.228 billeder. Det er en stigning på 264.316 billeder i 

forhold til 2020, hvilket dog kun svarer til 1/3 af stigningen, som vi så fra 

2019 til 2020. Arkibas og Det Kongelige Bibliotek står for langt hovedparten 

af indberettede billeder, nemlig 93,4 pct., men i modsætning til tidligere år, 

så var det denne gang Arkibasarkiverne, som indberettede langt den største 

stigning (224.051), mens Det Kongelige Bibliotek kun havde en lille stigning 

i forhold til tidligere år (62.237). I 2019 passerede vi for første gang 4 mio. 

grænsen, hvor prisen for billeder begynder at falde. I 2021 er prisen således 

et gennemsnit af 4 mio. billeder til den højeste pris på 12,40 øre og 1,9 mio. 

billeder til den næst højeste pris på 9,60 øre. Det gav en gennemsnitspris i 
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2021 på 11,50 øre pr. billede mod en pris i 2020 på 11,54 øre. Prisen indeks-

reguleres årligt, og de aktuelle priser kan altid findes på 

www.danskearkiver.dk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En del tid bruges også på supportopgaver via mail og telefon. I den forbindel-

se vil vi også lige minde om, at vi har lavet en hjemmeside med detaljerede 

vejledninger i brugen af Arkibas. Den findes på www.arkibaswiki.dk og kan 

med fordel konsulteres, inden man henvender sig til supporten. 

Den årlige generalforsamling i Arkibas blev afholdt i slutningen af maj 2022, 

og her var, som foreskrevet i vedtægten, alle seks bestyrelsesmedlemmer på  

valg. Karin Conradsen genopstillede ikke, og i stedet blev suppleant Mikkel  

Hansen Stage valgt, mens der var genvalg til resten af bestyrelsen. Bestyrel-

sen fortsætter herefter med Mette Vibjerg Hansen, tidligere Give; Karsten 

Madsen, Ansager; Mikkel Hansen Stage, Greve; Henning Sørensen, Dragør; 

Birgitte Thomsen, Tønder, og Jørgen Thomsen, Odense. Inger Marie Skov-

ager fra Gørlev valgte ikke at genopstille til suppleantposten, og der var her-

efter nyvalg af Karin Conradsen, Vejle, og Helene Møller Jensen, Herning, 

som bestyrelsessuppleanter. Efter generalforsamlingen konstituerede besty-

relsen sig med Jørgen Thomsen som formand og Henning Sørensen som 

næstformand. 
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Væksten i antallet af registreringer i Arkibas og på arkiv.dk har igen i år lig-

get lavere, end vi tidligere har set. Både i Arkibas og på arkiv.dk har tilvæk-

sten af nye registreringer ligget på 4,5 pct. fra 2021-2022. Det er lavere end 

året før, hvor samfundet var nedlukket i en længere periode end sidste år.  

Her lå væksten på henholdsvis 6,9 pct. og 9,9 pct. Den lavere tilvækst skal 

muligvis stadig ses i lyset af coronaen, hvor mange frivillige på arkiverne kan 

have været mere forsigtige med at møde ind igen. Det ser i hvert fald ud til at 

være en generel tendens hos alle foreninger, at det svært at få de frivillige på 

banen igen efter coronanedlukningerne. 
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Den samme tendens ser vi i tilvæksten af billeder på arkiv.dk, hvor stignin-

gen 2021-2022 kun har ligget på 7,9 pct., mod 9 pct. året før og stigninger på 

mellem 13 og 15 pct. i årene før det. 

7. Publikationer (OmSLAget og Journalen) 

SLAs medlemsblad, OmSLAget, udkommer for tiden med fire numre pr. 

årgang. I de fire numre, der er udkommet siden sidste årsmøde, har der været 

ét nummer med 16 sider og tre numre med 20 sider, trykt i A4-format. Det 

redigeres af et redaktionsudvalg med to medlemmer fra styrelsen (Svend-

Erik Christiansen og Jørgen Thomsen) og sekretariatslederen.  

OmSLAget har eksisteret siden 1990’erne, men vi forsøger til stadighed at 

udvikle det og forsyne det med et blandet indhold, som skulle ramme bredt i 

arkivverdenen. Én serie artikler – nemlig arkivportrætterne – er et fast ind-

holdspunkt, og her indgår efter aftale med ODA en gang imellem også et 

ODA-arkiv i rækken af portrætter. Fremover vil nogle af vore ekstraordinære 

medlemmer også kunne blive portrætteret, såfremt de er interesseret i noget 

sådant. Styrelsen vil gerne bringe nye typer af artikler med spørgsmål som: 

Hvad laver en arkivleder? Hvad skal man gøre som frivillig? Hvordan ople-

ves det, når et arkiv skal flytte til andre lokaler? Og hvordan er forskellige 

arkiver organiseret? Men for at være helt ærlig er det tydeligvis lettere at få 

de gode ideer end at få dem udført i praksis. Vi håber dog, at det kommende 

år vil byde på en forbedring på dette område. 

OmSLAget giver efter styrelsens opfattelse en god ramme for meddelelser til 

vore medlemmer og for at udbrede kendskabet til, hvad der foregår i arkiv-

verdenen. Heldigvis kommer der også fra tid til anden bidrag fra medlem-

merne, og vi håber derfor fra styrelsens side, at bladet kan tjene som god in-

spiration i det lokale arkivarbejde. Vi kan kun opfordre medlemmerne til at 

bruge bladets muligheder for at komme i kontakt med andre i størst muligt 

omfang. Helt generelt understreger vi, at der er tale om et blad, hvor artikler-

ne gerne skulle have et arkivmæssigt læringsperspektiv (artikler, der kun 

omhandler lokale forhold og mere er af kulturhistorisk interesse, hører hjem-

me i Journalen eller i lokale årbøger/tidsskrifter). 

OmSLAget udsendes til medlemmerne pr. post, men lægges samtidig med 

udsendelsen også op på SLAs hjemmeside, sådan at medlemmer, der ønsker 
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at dele bladet i bestyrelsen for det lokale arkiv eller blandt arkivmedarbejder-

ne, både kan gøre dette ved cirkulation og ved deling af linket til den digitale 

udgave. Meddelelserne i OmSLAget kan imidlertid ikke dække behovet for 

medlemsinformation, og derfor anvender vi i høj grad også nyhedsbreve, 

udsendt pr. mail til arkiverne. Endelig er der også en SLA-Facebookgruppe 

samt vores hjemmeside til dækning af forskellige informationsbehov. Vi tror, 

at behovet hermed dækkes på fornuftig vis, men hvis medlemmerne synes, 

det ikke er tilstrækkeligt eller ligefrem for meget, vil vi være glade for tilba-

gemeldinger herom. 

Tidsskriftet Journalen udgives som tidligere i samarbejde med Dansk Lokal-

historisk Forening og ODA. Samarbejdet forløber helt uden problemer, og 

SLAs styrelse er glad for sammen med vore søsterorganisationer at kunne 

tilbyde et blad med vægt på artikler inden for lokal- og kulturhistorie. Det er 

tænkt som inspiration for DLFs, ODAs og vore egne medlemmer, og samti-

dig får arkiver og foreninger mulighed for at få deres publikationer anmeldt i 

det årlige anmeldernummer. Hvis de da ellers husker at sende dem til Journa-

len! Der gøres løbende forsøg på at få øget arkivernes opmærksomhed på 

dette punkt – men der er stadig plads til forbedring. Det er lidt pinligt, at 

oversigten i det årlige anmeldernummer viser så stor en skævhed, som tilfæl-

det er, mellem forskellige egne af landet. 

Der er i beretningsåret i lighed med de seneste år publiceret to almindelige 

numre med artikler på 36 sider pr. nummer samt det lidt større anmelder-

nummer. Stadsarkivar Johnny Wøllekær, Odense Stadsarkiv, er som tidligere 

redaktør for Journalen, og han støttes af en redaktionsgruppe med repræsen-

tanter for de tre udgiverforeninger. Gruppen mødes én gang årligt. Da der til 

de tre foreninger tilsammen anvendes væsentligt over 1.000 eksemplarer, er 

oplaget så stort, at det heldigvis ikke har været nødvendigt at overgå til pub-

licering af tidsskriftet på nettet. Det opfatter SLAs styrelse som noget posi-

tivt, og vi håber, medlemmerne er enige. 

8. Medlemstal, udvalg, kurser m.m. 

Den seneste opgørelse over medlemmer af SLA viser, at der er 533 ordinære 

medlemmer (lokalarkiver) og 37 ekstraordinære medlemmer (museer, insti-

tutioner og lignende). Det er er en stigning med to ordinære medlemmer og 
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et ekstraordinært medlem i forhold til sidste års beretning.  

Det er SLAs styrelse, der optager nye medlemmer og sørger for overholdelse 

af SLAs medlemskrav. Kravene udspringer af SLAs vedtægter.  

Principielle sager vedrørende medlemsoptagelse drøftes i SLAs styrelse. 

Ekstraordinære medlemmer er andre typer af kulturinstitutioner, der indsam-

ler og formidler materiale af historisk interesse. Optagelse som ekstraordi-

nært medlem er åben for mange slags institutioner, og ekstraordinære med-

lemmer har de samme rettigheder som ordinære medlemmer, dog ikke stem-

meret. 

SLA er i gang med at restrukturere udvalgsarbejdet i foreningen. Udviklin-

gen i SLA har været, at stadig flere opgaver udføres af sekretariatet. Der ar-

bejdes hen imod et slankere og mere fleksibelt udvalgsarbejde. Ad hoc-

udvalg med konkrete opgaver er én af de overvejelser, der arbejdes med. Det 

tager tid at få det på plads, da det skal være velfunderet, gennemtænkt og 

fremtidssikret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkivuddannelsens modul 4 afholdt af Lokalarkiverne i Østjylland. På mo-

dulkurset fik deltagerne en smagsprøve  på, hvordan man afholder en byvan-

dring. Foto: Henning Sørensen. 

Der har været gang i kursusaktivitet i foreningsåret 2021/22. Det er tydeligt 

at mærke, at vi er kommet ud på den anden side af Corona-pandemien, og 

tak for det. Der har været 11 modulkurser af to dages varighed med i alt 222 
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deltagere og 11 Arkibas- og IT-kurser med 105 deltagere. Dertil skal lægges 

12 onlinekurser med i alt 185 deltagere. Som tallene viser, er kursusaktivite-

ten og engagementet vendt tilbage hos lokalarkiverne. Det håber vi også, at 

tallene for de kommende kurser vil vise. I efteråret 2022 er der planlagt fem 

modulkurser og 13 Arkibas- og IT-kurser. De kan ses på SLAs hjemmeside; 

danskearkiver.dk. 

9. Sekretariatet 

SLA har for tiden fem medarbejdere, hvoraf to er fuldtidsansatte, Lars Fro-

berg Mortensen og Dorthe Søborg Skriver.  

Lars blev ansat 1.10.2021 og er som sekretariatsleder den, som medlemmer-

ne oftest vil møde ved henvendelser, der ikke vedrører Arkibas. Han deltager 

bl.a. i styrelsens møder og skriver referaterne fra møderne, er stærkt involve-

ret i tilrettelæggelsen af årsmødet og varetager desuden en bred vifte af se-

kretariatsforretninger. Lars deltager bl.a. i et klimaprojekt i samarbejde med 

Rigsarkivet, Det kongelige Bibliotek, Netarkivet, Det Grønne Museum, Nati-

onalmuseet, Aalborg Stadsarkiv og Museum Moss. Lars tager sig også af 

medlemsarkivernes vedtægter, når der sker ændringer, som skal godkendes, 

skriver artikler til OmSLAget og vejleder i forbindelse med Velux-

ansøgninger osv.  

Dorthe Søborg Skriver er direktør for det anpartsselskab, som Arkibas drives 

gennem. Hun er medlemmerne bekendt gennem talrige Arkibas-kurser, lige-

som hun har forestået udviklingen af SLAs CMS hjemmesidesystem, bereg-

net på mindre arkiver uden egen hjemmeside, eller som ønsker en fornyelse 

uden at kaste sig ud i voldsomme udgifter. Siden sin ansættelse i 2013 har 

hun også fungeret som projektleder på Arkibas-udviklingsprojektet, og hun 

er også den, der tager imod forespørgsler omkring driften af Arkibas på se-

kretariatet.  

Herudover er Berit Brorly ansat på sekretariatet og er sekretariatets blæk-

sprutte. Berit har normalt 32 timer pr. uge. Hendes mangeartede opgaver er 

bl.a. at forestå faktureringer. Hun bistår desuden i forbindelse med de mange 

kursusaktiviteter (også for Arkibas ApS). Endvidere står hun for indsamlin-
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gen af de mange oplysninger til kulturstatistikken, som Rigsarkivet på vegne 

af Kulturministeriet har udbedt sig, og endelig er hun ansvarlig for håndte-

ringen af de mange ansøgninger, som Velux Fondens bevillinger har kastet 

af sig, herunder også rådgivning af ansøgere, evt. ved viderestilling til andre, 

der kan hjælpe. 

Fra december 2021 er Pia Starning blevet ansat som bogholder for SLA – 

med et varierende timetal, typisk 8 timer pr. uge. Pia er normalt på sekretari-

atet tirsdag og onsdag formiddag. Ud over den normale bogføring og regn-

skabsafslutning laver hun bl.a. økonomirapporter til styrelsen og Arkibas 

ApS. Pia deltager også normalt i styrelsesmøderne, når der er drøftelser om 

økonomi.  

Cecilie Birk Domino er studentermedhjælper på sekretariatet og er ligesom 

Berit en blæksprutte på sekretariatet. Cecilies primære arbejde har dog været 

arbejdet med databehandleraftaler for Arkibas ApS. Hertil kommer udarbej-

delse af foldere om vore kurser, program for årsmøde, at skrive vejledninger 

til ArkiWiki, artikelskrivning til OmSLAget, opdatering af hjemmeside, op-

rydning i SLAs arkiv m.m. Cecilie er ansat med 400 timer på årsbasis.  

Styrelsen vil ved afslutningen af denne beretning rette en varm tak til alle 

sekretariatets medarbejdere for en stor og dedikeret indsats i det forløbne år. 

 

Styrelsen 

Sammenslutningen af Lokalarkiver 
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Sammenslutningen af Lokalarkiver  

Driftsregnskab for 2021 

INDTÆGTER 2021 2020 

Kontingenter 1.124.077 1.111.411  

Tilskud Kulturministeriet 736.000 736.000  

Salg af CMS-system 20.480 2.000  

Renter, aktieudbytte m.m. 1.376 0  

Salg kursusfaciliteter 0 1.266  

Tilskud Velux Fonden evaluering 0 20.000 

  

Indtægter i alt 1.881.933 1.870.677  

 

UDGIFTER 2021 2020 

Personaleomkostninger 

Løn og andre personaleomkostninger 830.551 832.544  

Kompensation til formandsarkiv 94.000 90.000  

 

Medlemsrelaterede omkostninger 

Journalen 63.704 58.533  

OmSLAget 88.294 130.907  

Årsmøde/generalforsamling 88.900 50.871  

Regionale møder 0 0  

Arkivernes Dag 0 0 

Velux Fonden, bl.a. evaluering 0 0  

Danske Arkivdage 0 0  

Projekter 0 0  

 

Kursusvirksomhed 

Arkivuddannelsen 24.532 5.614  

Arkibaskurser 23.135 28.245  

Scanningskurser 3.890 11.935  

Digitaliseringskurser 9.126 -2.580  

WordPress-kurser 5.724 30.664  

Facebookkurser 2.862 7.249  

Forplejning kurser 222 8.452  

Seminarer 0 0  

 
Administrationsudgifter 

Intern administration 113.150 60.286  

Revision (ekstern og kritisk) 47.060 16.403  

Eksterne kontingenter 4.350 4.350  
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Husleje 113.848 56.679  

Småanskaffelser, edb-udgifter 18.542 9.227  

SLA-Forlag (se specifikation) 7.858 113.773  

 

Møder og rejser 

Styrelses- og FU-møder 11.563 16.297  

Politiske møder 0 3.854  

Nordiske rejser, rep. i eksterne udvalg  

og andre kurser m.v. 5.119 5.539  

Gaver og repræsentation 4.238 2.352  

Gaver til Arkibas 275.000 200.000  

 

Udvalgsarbejde 

Uddannelsesudvalget 123 2.585  

 

Finansielle poster 

Bankgebyrer 3.145 5.804  

Tab på debitorer 0 0  

Kurstab aktier (købt a.h.t. aktionærkonto) 0 715  

Afskrivning multifunktionsmaskine,   

købt forår 2018 (printer/kopimaskine) 2.295 13.749  

 

Udgifter i alt 1.841.231 1.764.047  

 

Overskud 2021 40.702   

Overskud 2020  106.630 
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Sammenslutningen af Lokalarkiver 

Status pr. 31. december 2021 

AKTIVER 2021 2020 

Kapitalandele Arkibas ApS 677.143 502.703  

Aktier Danske Bank 11.295 10.065  

Varelager SLA Forlag 0 0  

Tilgodehavender for salg og tjenesteyd. 20.210 11.078  

Tilgodehavende vedr. moms 0 4.271  

Likvide beholdninger 1.084.297 1.011.178  

Driftsmateriel: Multifunktionsmaskine 0 2.295  

Tilgodehavende hos Arkibas ApS  1.688 200.167  

 

Aktiver i alt  1.794.633 1.741.757  

 

PASSIVER 2021 2020 

Arkibas ApS - egenkapital pr. 31.12. 463.714 289.274 

  

SLA - egenkapital pr. 1.1. 902.825 796.195  

Årets resultat  40.702 106.630  

Egenkapital pr. 31.12. 943.527 902.825  

 

Gældsforpligtelser:  

Varekreditorer og skyldige omkostninger 84.424 99.172  

Skyldige lønomkostninger 69.937 193.586  

Skyldigt honorar til revisor 20.000 20.000  

Skyldige kurser ARVE 2.417 2.417  

Uindløste gavebreve 1.800 1.800  

 

Periodiseringer: 

Danske Arkivdage 24.814 48.683  

Tilskud Kulturministeriet 1. kvartal 184.000 184.000  

Forudbetalt kursus 0 0  

 

Passiver i alt 1.794.633 1.741.757  
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SLA Forlag 

Specifikation til driftsregnskab 2021 
INDTÆGTER 2021 2020 

Varesalg arkivvarer 4.174 33.686  

Salg af bøger og pjecer 665 1.305  

Ekspeditionsgebyrer 888 1.226  

 

Indtægter i alt 5.728 36.217  

 

UDGIFTER 2021 2020 

Varekøb inkl. kontorartikler og småanskaf. 13.586 38.487  

Porto 0 3.118  

Husleje 0 42.373  

Revision 0 12.263  

Regulering af varelager 0 53.749  

 

Udgifter i alt 13.586 149.990  

 

Årets resultat - underskud -7858 -113.773  

 

 

 

 

Sammenslutningen for Lokalarkiver 

Kontingentsatser 2022 

 

Ekstraordinære medlemmer: 1.334 kr.  

 

Op til 5.000 indbyggere          1.334 kr.  40-50.000 indbyggere            7.996 kr. 

5-10.000 indbyggere               2.183 kr. 50-60.000 indbyggere            9.451 kr. 

10-15.000 indbyggere             2.909 kr. 60-70.000 indbyggere           11.036 kr. 

15-20.000 indbyggere             3.683 kr. 70-80.000 indbyggere           12.359 kr.  

20-30.000 indbyggere             5.089 kr. 80-90.000 indbyggere           13.812 kr. 

30-40.000 indbyggere             6.544 kr. Over 90.000 indbyggere       14.538 kr. 
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Arkibas ApS 

Driftsregnskab for 2021 

INDTÆGTER 2021 2020 

Kommunelicenser 1.320.120 1.204.210 

Speciallicenser 129.027 117.435  

Virksomhedslicenser 42.291 44.598  

Associeringsgebyrer  

(arkiver uden medlemskab af SLA) 97.591 88.176  

Konsulenttimer 10.125 672  

Undervisning 4.800 2.400  

Gebyr billedsalg 90 274  

 

Indtægter i alt 1.604.044 1.457.765  

 

UDGIFTER 2021 2020 

Vareforbrug 

Køb af konsulenttimer til arkiverne 0 548  

 

Lokaleomkostninger 

Husleje 62.000 60.911  

El, vand, varme og fællesudgifter 22.400 16.801  

Rengøring 6.650 9.239  

 

Salgsomkostninger 

Hjemmesider 3.727 2.169  

Repræsentation 423 0  

 

Administrationsomkostninger 

Kontorartikler 898 876  

Telefon 4.863 4.622  

EDB omkostninger 842 660  

Porto og gebyrer 578 6.726  

Forsikringer 5.874 5.439  

Abonnementer og kontingenter 335.678 298.170  

Revision 24.086 24.575  

Advokat 750 20.000  

IT-revision 30.000 0 

Småanskaffelser 374 6.671  
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Ikke fradragsberettigede omkostninger 100 0 

Møder og fortæring 1.042 1.170  

Rejser og befordring 5.368 2.559  

Kassedifferencer 0 5  

 

Personaleomkostninger 

Lønninger 597.075 584.119  

Pensioner 103.799 106.904  

ATP mv. 18.262 20.863  

Andre personaleomkostninger        0          1.627 
 

Afskrivninger 

2017 - projekt 1 (oprindeligt kr. 37.504) 

 - færdigafskrevet i 2020 0 7.292 

2017 - projekt 2 (oprindeligt kr. 158.841) 

- færdigafskrevet i 2020 0 48.535 

2017/2018 projekt (oprindeligt kr. 398.140) 

- færdigafskrevet i 4 mdr. 44.238 132.713 

2018 - projekt 1 (oprindeligt kr. 231.243) 

- afskrevet i 9 mdr. 57.811 77.081 

2018/2019 projekt (oprindeligt kr. 166.115) 

- afskrevet i 12 mdr. 55.371 55.372 

2019 - projekt 1 (oprindeligt kr. 127.178) 

 - afskrevet med 12 mdr. 42.393 42.393 

2020/2021-projekt (oprindeligt kr. 208.246)  

- afskrevet med 0 mdr. 0 0 

 

Finansielle poster 

Renteudgifter og gebyrer 5.002 5.751  

 

Udgifter i alt 1.429.604 1.543.791  

 

Årets resultat 174.440 -86.026 

  

Skat af årets resultat 0 0 

 

Årets resultat efter skat        174.440                 -86.026 
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Arkibas ApS 

Status pr. 31. december 2021 

AKTIVER  2021 2020 

Færdiggjorte udviklingsprojekter 

 

2017/2018-projekt – oprindeligt 398.140 

Afskrevet i 2018, 2019, 2020 og 2021 398.140 

Regnskabsmæssig værdi ultimo  0 44.238 

 

2018 projekt 1 – oprindeligt 231.243 

Afskrevet i 2018, 2019, 2020 og 2021 231.243 

Regnskabsmæssig værdi ultimo  0 57.811 

 

2018/2019 projekt – oprindeligt 166.114 

Afskrevet i 2019, 2020 og 2021 161.500 

Regnskabsmæssig værdi ultimo  4.614 59.986 

 

2019 projekt 1 – oprindeligt 127.178 

Afskrevet i 2020 og 2021 84.785 

Regnskabsmæssig værdi ultimo  42.393 84.785 

 

2020/2021-projekt 683.246 

Afskrevet i 2021 0 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 683.247  

 

Udviklingsprojekter under udførelse 0 -11.671  

Depositum – huslejekontrakt 28.336 28.336 

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 490 1.812  

Andre tilgodehavender 479.531 400.000  

Periodeafgrænsningsposter 43.055 42.837  

Likvide beholdninger 110.727 670.981  

 

Aktiver i alt 1.392.392 1.379.115 
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PASSIVER 2021 2020 

Anpartskapital 200.000 200.000 

Egenkapital pr. 1/1 302.704  

Årets resultat 174.440 

Egenkapital pr. 31/12 477.144 302.704  

Anparts- og egenkapital pr. 31/12 677.144 502.704  

 

Gældsforpligtelser 

Langfristet gæld 0 6.499  

Skyldige omkostninger til leverandører mv. 158.086 351.316  

Gæld til SLA 1.688 200.167  

Skyldige omkostninger til skat 80.474 318.429  

Periodeafgrænsningsposter 475.000 0 

 

Passiver i alt 1.392.392 1.379.115  
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Solgæster i Blokhus.  

Årstal: 1926. Fotograf: Ukendt.  

Egnssamlingen, Saltum - Se mere på  Egnssamlingen.dk 

Hotel Park  

Viaduktvej 28 – Middelfart 

Tlf.: 6343 6363 – e-mail: park@millinghotels.dk 
 


