
Hadsund Museumsforening & Lokalhistorisk Arkiv 
 
Referat fra møde i Arkivgruppen onsdag 9. juni kl. 19.00 på Museet 
 
Deltagere: Ketty Overgaard, Henrik Rasmussen, Birthe Søndergaard, Ulla Knudsen, Ulla Olesen, Lene 

Grønbech, Birthe Nørdam Andersen, Christian Hagelskjær, Dennis Lybech og Pia Karstens. 
 
Dagsorden: 
1.Velkomst: 

Dennis bød velkommen 
 
2. Siden sidst:  

Vi har fået Visborg Arkiv til Hadsund. Materialer fra Visborg står p.t i Skolestuen på Museet. 
Dennis orienterede at Museumsinspektør Lykke Olesen er sygemeldt. En familie på Havnøvej 
Har kontaktet Dennis om billeder af Svend skov. Vi skal finde ud af hvor vi kan have malerier. 
Da det er ”genstande” har Dennis talt med Lykke om det. 
Vi havde håbet på at kunne få et lokale på Kulturcenteret, men det er foreløbigt på standby. 
Lykke skulle have lavet byvandring, men på grund af sygemelding vil Birthe N.A. og Dennis 
lave en på et tidspunkt. 
Vi har fået ny bærbar computer og projektor til medlemshvervningen. 

 
3. Opstart i August: 

Vi blev på mødet enige om af vi frivillige starter op tirsdag 3. juni kl. 13.30 
For det offentlige åbner Lokalarkivet tirsdag 10.august kl. 14.00 til 16.00 

 
4. Oprydning:  

Der trænger gevaldigt til at blive ryddet op. Den 3. august tager vi fat. 
Indtastning i Arkibas. Birthe N.A, og Ulla, Christian går igen i gang med at indtaste i Arkibas 
De tre og Pia vil hjælpe resten af de frivillige i gang med Arkibas, når der kommet styr på det 
igen. 
Hvordan får vi gang i noget produktivt arbejde: Pia melder ud om henvendelser og vi taler om, 
hvem, der gør hvad på arkivet. 
Vi skiftes til de forskellige opgaver, så vidt muligt. 
Brug af IT og styr derpå: Christian har fået ansvar for IT og er den som i samarbejde med 
kassereren indkøber det som skal bruger til IT. Det der nu vil blive indkøbt er: En makulator. 
Og en printer med toner. 

 
6. Orientering om henvendelser til arkivet om diverse opgaver. 

Der er i Corona-tiden kommet flere henvendelser. Pia har svaret på dem, og lovet vi ser på 
det, når Arkivet      igen åbner op.  

 
7.Efterårets program. 

Vi har jo på grund af Corona ikke kunnet holde fortællerværksted. Vi starter med Hitlers 
fotograf. Det bliver i Kulturcenteret.  
Pia kontakter Jørgen Toubro om han vil holde foredrag i september. 

 
8.Næste møde: 

Vi blev enige om at næste fælles Arkivmøde bliver tirsdag 31. august kl. 19.00 på Museet. 
 
9. Eventuelt: 
 Et godt møde, hvor vi igen alle var samlet efter mange måneder. 
 
Referent: Pia Karstens, 17.06.2021 


