
 

1/3 

 

 

 

 

 

 

Referat af generalforsamling i foreningen Historisk Atlas  

den 21. marts 2014 på Odense Centralbibliotek  

 
Til stede: 24 deltagere repræsenterende 18 medlemsinstitutioner 

 

DAGSORDEN: 

 
Eva Therkelsen (formand) bød velkommen. 

 

1. Valg af dirigent 

Henrik Hedegaard Kristensen, Sydvestjyske Museer, blev foreslået og valgt som 

dirigent. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Eva Therkelsen fremlagde beretningen. 

 

Rasmus Lorentzen (Odense Bys Museer) gennemgik statistikdelen, herunder 

besøgstal, antal visninger af lokaliteter m.m.  

Evt. spørgsmål til statistikken eller ønske om uddybende statistik for egne lokaliteter 

kan rettes til Rasmus Lorentzen rhl@odense.dk 

 

Pernille Schou, Vejle Stadsarkiv fortalte – som tovholder for Redaktionsudvalget – om 

udvalgets arbejde med ny indholdsstruktur, herunder omdefinering af kategorierne 

Personer, Perioder og Emner.  

Redaktionsudvalget modtager gerne spørgsmål og input fra medlemmerne – gerne via 

Facebook eller info@historiskatlas.dk – eller evt. via den lokale redaktør. 

 

Beretningen blev taget til efterretning og godkendt af forsamlingen. 

Beretningen vedhæftes nærværende referat. 

 

3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 

Susanne Conradsen (kasserer) gennemgik foreningens regnskab for 2013. 

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 

Regnskabet vedhæftes nærværende referat. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke fremsendt forslag til dagsordenen. 

 

5. Forslag til budget – herunder vedtagelse af kontingent 

Susanne Conradsen gennemgik forslag til Budget 2014.  

mailto:rhl@odense.dk
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Budgettet er baseret på uændrede kontingentsatser. 

Forslag til budget 2014 og uændrede kontingentsatser blev godkendt af forsamlingen. 

Budget 2014 vedhæftes nærværende referat. 

 

6. Valg af medlemmer til Bestyrelsen 

På valg er: 

Heidi Pfeffer (A) 

Karl Posselt (B) 

Ulla Schaltz (M) 

 

Heidi Pfeffer og Karl Posselt var villige til genvalg – og blev valgt af forsamlingen. 

 

Ulla Schaltz ønsker ikke genvalg.  

Bestyrelsen foreslog i stedet suppleant John Rendboe, Billund Museum, som sagde ja 

til at repræsentere museerne i Bestyrelsen. 

John Rendboe blev valgt af forsamlingen. 

 

7. Valg af suppleanter, en fra hver gruppe: A, B og M 

På valg er: 

Lene Wul (A) 

Jan Holmqvist (B) 

John Rendboe (M) 

 

Lene Wul genopstiller – og blev valgt af forsamlingen. 

 

Jan Holmqvist ønsker ikke at genopstille. Hanne Næsborg Andersen, Gråsten 

Bibliotek sagde ja til at lade sig opstille som suppleant på bibliotekssiden – og blev 

valgt af forsamlingen. 

 

Da John Rendboe blev valgt til Bestyrelsen, mangler en suppleant for museerne. 

Bestyrelsen bad om lov til efterfølgende at finde en repræsentant.  

Det blev vedtaget af forsamlingen. 

 

8. Valg af revisor og evt. suppleant for denne 

På valg er: 

Henrik Hedegaard Kristensen  

Revisorsuppleant: Ingrid Bundgaard 

 

Henrik Hedegaard Kristensen og Ingrid Bundgaard var villige til genvalg – og blev 

valgt af forsamlingen. 

 

9. Evt. 

Lise Knudsen (Odense Bys Museer) fortalte om Bestyrelsens arbejde med åbne og 

lukkede temaer på Historisk Atlas. 

Åbne temaer: Her sættes fokus på konkrete emner, og alle kan se indholdet. 
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Lukkede temaer: Her indbydes en lukket kreds til at deltage, og indholdet kan kun ses 

af denne kreds. 

 

Heidi Pfeffer (Lolland Stadsarkiv) fortalte om arbejdet med det åbne ”skoletema” i 

anledning af folkeskolens 200 års jubilæum i år. 

 

Herunder drøftede forsamlingen bl.a., hvem der udvælger temaer og tekst, og hvem 

der lægger på temasiden – de enkelte institutioner eller Redaktionsudvalget? – eller 

om der skal udpeges en temaredaktør? 

Bestyrelse og Redaktionsudvalg arbejder videre med retningslinjer for temaer - som til 

sin tid vil blive offentliggjort på bloggen m.v. 

 

Dirigenten sluttede mødet og takkede for fremmødet. 

 

 

Herefter fortalte Mie Ellekilde om arbejdet i MMEx (Meaning Making Experience), der 

samarbejder med og understøtter museerne i at skabe digitale formidlingsprojekter 

http://mmex.dk/content/det-tilbyder-mmex  
 
 

http://mmex.dk/content/det-tilbyder-mmex

