
 
VEDTÆGTER 

 
for 

 
Foreningen ”Lokalarkiverne i Aarhus Kommune” 

 
 

§ 1. Navn og hjemsted 
 
Foreningens navn er Lokalarkiverne i Aarhus Kommune. 
Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. 
 
 

§ 2. Medlemmer 
 
Foreningens har 22 medlemmer med følgende dækningsområder: 
Beder-Malling Egnsarkiv – Beder og Malling Sogne 
Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv – Brabrand, Gellerup, Skjoldhøj og Sønder Årslev Sogne 
Harlev-Framlev Lokalhistoriske Arkiv – Harlev og Framlev Sogne 
Hasle Lokalarkiv – Hasle Sogn 
Hjortshøj-Egå-Skæring Egnsarkiv – Hjortshøj, Egå og Skæring Sogne 
Højbjerg-Holme Lokalhistoriske Arkiv – Holme og Skåde Sogne 
Lisbjerg-Skejby-Terp Lokalarkiv – Lisbjerg og Skejby Sogne 
Lokalhistorisk Arkiv for Borum og Lyngby Sogne – Borum og Lyngby Sogne 
Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling – Lystrup, Elsted og Elev Sogne 
Mårslet Egnsarkiv – Mårslet Sogn 
Ormslev-Kolt Lokalhistoriske Samling – Ormslev og Kolt Sogne 
Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling – Sabro og Fårup Sogne 
Skødstrup Sogns Egnsarkiv – Skødstrup Sogn 
Solbjerg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv – Astrup, Tulstrup, Hvilsted og Tiset Sogne 
Spørring Egnsarkiv – Spørring Sogn 
Tilst-Kasted Lokalhistoriske Arkiv – Tilst og Kasted Sogne 
Todbjerg-Mejlby Egnsarkiv – Todbjerg og Mejlby Sogne 
Tranbjerg Lokalhistoriske Samling – Tranbjerg Sogn 
Trige-Ølsted Lokalhistoriske Samling – Trige og Ølsted Sogne 
Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Arkiv – Vejlby, Ellevang, Skelager og Risskov Sogne 
Viby Lokalhistoriske Arkiv – Fredens, Ravnsbjerg og Viby Sogne 
Åby-Åbyhøj Lokalhistoriske Arkiv – Åby Sogn 
 
Forslag om ændringer i medlemskredsen behandles i Arkivudvalget. 
 
 

§ 3. Formål 
 
Foreningens formål er gennem de enkelte arkiver 
 

• at indsamle, registrere og bevare arkivalier af ikke-offentlig oprindelse, billeder, billed- og 
lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium med tilknytning til 
lokalområdets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid og 



 
• at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for 

tilgængelighed og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til og styrke 
interessen for Aarhus Kommunes historie. 

 
Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje og dets forbliven som sådant garanteres. 
 
 

§ 4. Medlemskab og samarbejde 
 
Foreningens 22 arkiver er medlemmer af Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) og 
Lokalarkiver i Østjylland.  
 
Foreningen deltager i lokale, regionale og landsdækkende fællesregistreringer, der er arrangeret og 
godkendt af SLA eller Lokalarkiver i Østjylland. 
 
Foreningen samarbejder med andre arkiver og beslægtede institutioner og kan afstemme sin 
arbejdsplan herefter. 
 
 

§ 5. Foreningens styrelse 
 
Foreningen ledes af en bestyrelse, der er foreningens øverste myndighed. 
Bestyrelsen kaldes i det følgende Arkivudvalget. 
 
Arkivudvalget består af 5 medlemmer, der udpeges således: 
 

• 1 repræsentant for områderne Syd, Vest og Nord valgt af og blandt områdets medlemmer.  
• Stadsarkivaren 
• 1 repræsentant fra lokalbibliotekernes ledelse 

 
Arkivudvalgsmedlemmernes funktionsperiode er 2 år med udløb pr. 1. april. 
 
Arkivudvalget træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er angivet i 
vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
Arkivudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede. 
Arkivudvalget udfærdiger selv sin forretningsorden (bilag 2). 
 
 

§ 6. Arkivudvalgets opgaver 
 
Arkivudvalget har det overordnede ansvar vedrørende foreningens økonomi. Det kommunale 
tilskud fordeles mellem Arkivudvalget og de enkelte lokalarkiver efter en nøgle, besluttet af 
Arkivudvalget. 
 
Arkivudvalget påser, at foreningen drives i overensstemmelse med sit formål, herunder at der 
skabes de bedst mulige betingelser for arkivernes arbejde. 
 
Arkivudvalget er ansvarligt for et fagligt samarbejde mellem lokalhistoriske arkiver indbyrdes og 
mellem arkiver og eksterne samarbejdsparter. 
 
Arkivudvalget yder rådgivning, kan afholde fællesmøder og kurser og fremme udgivelser; 



Arkivudvalget skal dog afholde ét årligt fællesmøde for arkiverne. 
 
 

§ 7. Valg til Arkivudvalget og årligt møde 
 

Foreningens arkiver er organiseret i tre områder: Syd, Vest og Nord. Se bilag 1. 
For hvert af de tre områder udpeges en arkivleder eller en medarbejder fra et af områdets arkiver til 
at repræsentere arkiverne i Arkivudvalget. Desuden vælges en suppleant for hvert område. Valgene 
sker inden 1. april, og meddeles snarest Arkivudvalget. 
 
Valg til Arkivudvalget: I lige år er repræsentanterne og suppleanterne for område Syd og Vest på 
valg og i ulige år er repræsentanten og suppleanterne for område Nord på valg. 
 
Arkiverne i Syd, Vest og Nord holder et møde om året i oktober måned. Områdets repræsentant i 
arkivudvalget indkalder til møderne. 
På dagsorden i oktober er arkivernes økonomi og budget for det kommende år samt en 
statusopgørelse på arkivernes mulighed for at drive arkivvirksomhed. Lokalhistoriske foreninger / 
støtteforeninger kan deltage i områdernes møder med hver én repræsentant med observatørstatus. 
Der kan afholdes yderligere møder. 
Referat af møderne forelægges arkivudvalget i november. 
 
 

§ 8. Arkiverne  
 

Arkivet ledes af en arkivleder, der enten er frivillig eller honorarlønnet. 
Arkivledere, der ønsker honorar, indsender en ansøgningsblanket med påtegning af tre stillere fra 
arkivet til Arkivudvalget. Arkivlederen indgår en kontrakt med Arkivudvalget. Kontrakten 
indeholder oplysning om honorarets størrelse og kontraktens varighed. 
 
Arkivlederen er over for Arkivudvalget ansvarlig for, at samlingen opbevares betryggende, er 
forsvarligt registreret og offentlig tilgængelig med fast åbningstid, således at SLA’s 
tilgængelighedsregler respekteres. 
 
Ved vakance i en arkivlederstilling eller mangel på frivillige medarbejdere drager arkivudvalget 
omsorg for arkivets drift. 
 
Skulle et arkiv ophøre, skal samlingen efter indstilling fra arkivernes i pågældende område 
anbringes af Arkivudvalget, så dens forbliven i offentligt eje og dens offentlige tilgængelighed 
garanteres. 
 
 

§ 9. Økonomi 
 
Foreningen ”Lokalarkiverne i Aarhus Kommune” drives med tilskud fra Aarhus Kommune, og 
regnskabet revideres af Kommunernes Revisionsafdeling eller den revision, Aarhus Kommune 
måtte udpege. 
Det løbende regnskab føres af biblioteksvæsenet. Regnskab udsendes til arkivudvalget to x årligt. 
 
Foreningen og dens arkiver kan modtage tilskud fra andre offentlige institutioner, virksomheder, 
foreninger eller private. 
 



§ 10. Opløsning 
 
Foreningen kan opløses, hvis der på to hinanden følgende Arkivudvalgsmøder, med en 
mellemliggende høring hos medlemmerne, er flertal for det. 
 
Foreningens formue anvendes som Aarhus Kommune bestemmer, og efter Arkivudvalgets 
indstilling. 
 
 

§ 11. Ikrafttræden 
 
Vedtægterne træder i kraft pr. 1.juli 2018 efter vedtagelse i Arkivudvalget, høring blandt 
foreningens medlemmer og efter godkendelse af SLA og Aarhus Kommune.  
 
Vedtægterne erstatter tidligere vedtægter vedtaget af Arkivudvalget i maj 2005 og januar 2012. 
 
 

§ 12. Vedtægtsændringer 
 
Vedtægterne kan ændres af Arkivudvalget efter høring blandt foreningens medlemmer. 
 
Ændringer skal godkendes af Aarhus Kommune og SLA. 
 
 
 

oooOOOooo 
 
 
 
 
Ovenstående vedtaget af Arkivudvalget den 6.marts 2018 
efter høring blandt foreningens medlemmer 15.december 2017-15. januar 2018 
 
 
 
Godkendt af Sammenslutningen af Lokalarkiver den 
 
 
 
 
Godkendt af Aarhus Kommune den 
 
 
 
 
 
 


