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Vedtægter 
for 

Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver 
i 

Silkeborg Kommune 
 
§ 1 Formål: 
Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver i Silkeborg Kommune har til formål at: 

- fungere som samarbejdsforum for de lokalhistoriske arkiver i Silkeborg Kommune 
- koordinere det lokalhistoriske arkivarbejde  
- fordele de økonomiske midler, der bevilges til samrådets arbejde 

 
§ 2 Indsamlingsområder: 
I Silkeborg Kommune er Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv offentligt arkiv i henhold til Arkivlovens 
§7. Derfor afleveres alt kommunalt arkivmateriale hertil. De lokalhistoriske arkiver indsamler, 
registrerer, opbevarer og formidler lokalhistorisk arkivmateriale af privat proveniens, 
erindringsmateriale, fotos, kort mv., der hører til det pågældende arkivs område: 
 

- Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv i sognene: Alderslyst, Balle, Gødvad, Funder, Kragelund, 
Lemming, Linå, Mariehøj, Sejling, Sejs-Svejbæk, Serup, Silkeborg, Sinding, Virklund 

 
- Lokalhistorisk Arkiv for Gl. Gjern Kommune i sognene: Dallerup, Gjern, Skannerup, 

Skorup, Svostrup, Tvilum, Voel 
 

- Egnsarkivet i Gl. Them Kommune i sognene: Bryrup, Them, Vinding, Vrads 
 

- Blicheregnens Lokalhistoriske Arkiv i sognene: Grønbæk, Hinge, Hørup, Levring, 
Sjørslev, Thorning, Vinderslev, Vium 

 
Såfremt et arkiv modtager materiale, der ikke hører til dets dækningsområde, afleveres dette til det 
arkiv, materialet henhører under. I tvivlstilfælde kan arkiverne via repræsentantskabet afklare, hvor 
et givet arkivmateriale endeligt skal opbevares. 
 
§ 3 Medlemmer: 
Medlemmer af samrådet er de ovenfor nævnte lokalhistoriske arkiver i Silkeborg Kommune. En 
forudsætning for medlemskab er, at medlemmerne er medlem af Sammenslutningen af Lokalarkiver 
(SLA) og/eller Organisationen Danske Arkiver (ODA). 
 
§ 4 Vedtægter for foreninger og arkiver: 
De lokalhistoriske arkiver i Silkeborg Kommune har til formål at: 

- indsamle arkivmateriale af privat proveniens, der giver et alsidigt billede af lokalsamfundets 
historie 

- at opbevare det indsamlede materiale på betryggende måde 
- registrere det indsamlede materiale i registreringsprogrammet ARKIBAS, så registreringen 

på længere sigt vil være tilgængelig for alle arkiver i kommunen via ARKIBAS.dk 
- stille det indsamlede materiale til rådighed for alle interesserede i en offentligt annonceret 

åbningstid 



 

- overholde de lovpligtige tilgængelighedsbestemmelser og de tilgængelighedsbestemmelser, 
der er aftalt med giverne 

 
§ 5 Repræsentantskabet: 

- repræsentantskabet er arkivsamrådets øverste myndighed 
- hvert arkiv udpeger to medlemmer til repræsentantskabet for en etårig periode med virkning 

fra 1. april 
- på førstkommende møde vælges en formand, en næstformand og en kasserer blandt de 

udpegede medlemmer for 1 år 
- repræsentantskabet har kompetence til at forhandle med Silkeborg Kommune om forhold af 

fælles interesse for de lokalhistoriske arkiver i Silkeborg Kommune 
- der holdes møder ad hoc, dog skal der være 2 ordinære repræsentantskabsmøder, et i 

efteråret og et i foråret 
- indkaldelse til repræsentantskabsmøde sker skriftligt ved formanden senest 2 uger før 

afholdelse af mødet 
- forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være formanden i hænde senest 7 

dage før mødets afholdelse 
- til behandling på det ordinære repræsentantskabsmøde i efteråret indsender arkiverne en 

arbejdsplan for det kommende års aktiviteter 
- dagsordenen på det ordinære repræsentantskabsmøde i foråret har som minimum følgende 

punkter: 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra det foregående møde 
2. Forelæggelse af årsberetning 
3. Fremlæggelse af regnskab 
4. Forelæggelse af budget for det kommende kalenderår 
5. Valg af formand  
6. Valg af næstformand  
7. Valg af kasserer 
8. Valg af 2 revisorer  
9. Indkomne forslag 
10. Evt. 

 
- der kan indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde ad hoc eller hvis 1/3 af 

medlemmerne skriftligt indgiver ønske herom eller på formandens foranledning 
 
§ 6 Økonomi: 

- repræsentantskabet beslutter på det ordinære møde i foråret, hvorledes de bevilgede midler 
skal anvendes  

- samrådet tegnes af formanden og næstformanden 
- samrådet hæfter alene for gæld med sin formue 
- kassereren fører regnskab over de midler, som Arkivsamrådet disponerer over i fællesskab. 

Regnskabet revideres hvert år af to valgte revisorer og sendes til  Silkeborg Kommune  
 
§ 7 Ændring af vedtægter: 

- ændring af vedtægterne kan ske på et ordinært repræsentantskabsmøde efter at et 
ændringsforslag har været fremlagt på et foregående ordinært møde 



 

- ændring i vedtægterne kræver beslutning fra 2/3 af samtlige medlemmer af 
repræsentantskabet 

- de ændrede vedtægter fremsendes til Silkeborg Kommune til orientering 
 

§ 8 Opløsning af Arkivsamrådet: 
- opløsning af Arkivsamrådet kan ske ved et simpelt flertal på to på hinanden følgende 

repræsentantskabsmøder 
- ved Arkivsamrådet opløsning skal en evt. formue anvendes til lokalhistorisk arbejde i 

Silkeborg Kommune gennem Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv 
- ved Arkivsamrådets opløsning afleveres dets arkiv til Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv 

 
 
 
Disse vedtægter træder i kraft pr. 1.2.2007. 



 

 
 


