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Foreningen Historisk Atlas 
Bestyrelsens årsberetning marts 2014 - marts 2015 
 
Til generalforsamlingen 6. marts 2015. 
 
v. Eva Therkelsen 
 
Ved sidste generalforsamling beskrev jeg 3 mål for bestyrelsens arbejde med Historisk Atlas: 

 Ny teknisk platform 
 Mere kontakt til medlemmerne 
 Flere medlemmer – større dækningsområde – mere indhold 

 
De samme mål har været styrende for 2014, og heldigvis er vi meget længere fremme i år end 
sidste år. 
 

 It-udvikling og Nordea projektet 
 
Sidste år fortalt jeg om vores arbejde med at tune Historisk Atlas bedst muligt teknologisk, så 
adgangen til og brugen af atlas kommer til at leve op til de forventninger brugerne og vi selv har. 
 
Det kommer også til at præge årsberetningen i år, men på en mere positiv måde. 
 
Bestyrelsen har gennem flere år arbejdet på at modernisere først for fremmest atlassets it-
mæssige funktionaliteter, og desuden vil vi gerne udsætte sitets design for et servicetjek. 
 
En omkodning til HTML var en forudsætning for videreudvikling af sitet, og dermed for hvor 
aktivt vi kunne arbejde på at udbrede dækningsområdet, og dermed i sidste ende sitets 
overlevelse. 
 
Bestyrelsen har arbejdet med forskellige muligheder for at skaffe de temmelig mange penge, 
omlægningen vil kræve. 
 
Jeg nævnte nogle af de institutioner og offentlige myndigheder vi har haft på banen sidste år og 
jeg nævnte også en ansøgning vi havde sendt til Nordea-fonden, som vi endnu ikke havde fået 
svar på. 
 
Efter en god kontakt til fonden – formidlet på bedste vis af Pernille, og møder med fonden, kan 
jeg sige: 
 
Det lykkedes! 

- Ikke alene lykkedes det – vi fik faktisk flere penge end vi oprindeligt havde søgt. Mere herom 
senere. 
 
Projektperioden er september 2014 – marts 2016. 
 
Projektorganiseringen er på plads nu med Pernille ansat som projektleder og Rasmus som it-
projektleder. 
Odense Centralbibliotek er projektejer sammen med foreningen. Jeg er tovholder for OC og 
repræsentant for foreningen i styregruppen.  
 
Der har været skrevet om det på bloggen, Facebook og i nyhedsbreve. 
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Det er helt klart det, der har præget årets arbejde mest. 
 
Jeg vil ikke fortælle mere om det i denne del af beretningen, for vi har aftalt at Pernille giver en 
status på projekt ”Dit Historisk Atlas” som en del af bestyrelsens beretning. 

 
 Medlemskontakt 

 
Antal medlemmer: 211 (fra bloggen) 
 
Redaktionsudvalget 
 
Med Pernille engageret som projektleder, var der behov for en ny formand for 
redaktionsudvalget.  
Richard har heldigvis sagt ja til posten og er allerede i gang.  
Vi har haft det 1. møde om hvordan vi bedst tilrettelægger tingene og hvilke opgaver, der skal 
prioriteres. 
En vigtig opgave fremover er at udbygge kontakten til redaktører og skribenter. 
 
Richard vil give en kort oversigt over redaktionsudvalgets arbejde i det forløbne år efter min del 
af beretningen. 
 
Medlemsmøder 
 
Vi har igen i 2014 holdt 2 temadage for medlemmerne: 
 
25. november i Danmarks Borgcenter i Vordingborg (35 deltagere) 
3. december Kolding, Stadsarkivet og Koldinghus (25 deltagere) 
 
Bestyrelsen synes det er vigtigt med denne mulighed for at mødes med medlemmerne face to 
face. Det giver gode diskussioner og mulighed for at få input til det videre arbejde. 
Samtidig inviteres medlemmerne til at besøge nogle spændende kulturinstitutioner. 
I år var dagsordenen præget af redaktionsudvalgets arbejde med omlægning af atlas’ 
emnestruktur og en beskrivelse og diskussion af Nordea projektet. 
 
Tak for de gode input – de er viderebragt til projektgruppen. 

 
 Mere indhold og større dækningsområde 

 
Nordea-fonden 

 
Når vi fik flere penge fra Nordea-fonden end vi først havde søgt, lå forhøjelsen især på 
”markedsføring”. Det er vigtigt for Nordea-fonden, at vi bliver landsdækkende og man mente 
ikke det afsatte beløb var nær højt nok til at have den effekt. 
 
Når vi kommer længere frem i projektperioden, vil pengene blive brugt til markedsføring, så vi 
kan får flere medlemmer i områder, hvor vi i dag ikke har nogen. 
 
Kort: 116 i alt (fra bloggen) 
15 nye kort fra København 
5473 lokaliteter og 17.920 billeder 
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Temaer 

 
Skoletemaet, som jeg fortalte om sidste år, er publiceret. 
 
Vi arbejder nu på et tema om grundlovsjubilæet. 
I kan læse mere om det på bloggen. 
John Rendboe er redaktør på temaet. 
 
Samarbejdspartnere 
 
I der forløbne år har Foreningen Historisk Atlas fået henvendelser fra nogle, som vi samarbejde 
med os. Det kan mærkes at folk har hørt om Nordea-bevillingen. 
Det er glædeligt, at vi bliver mere og mere synlige. 
 
Nogle af dem, der henvender sig ligger tættere på vores formål end andre, og det giver 
anledning til nogle overvejelser, hvordan vi skal tackle det. 
 
Vi vil gerne have samarbejdspartnere, og især nogle hvor Historisk Atlas får adgang til relevante 
data, så begge parter profiterer. 
Eksempel: Trap Danmark – aftalt at vi mødes. 
 
Eksempler på andre typer af henvendelser: 
En lokal historisk festival (Haderslev) 
En privat projektgruppe, der vil bruge data til deres egen side, der ligner dét brugerlag vi er ved 
at udvikle (Ygdrasil) 
En ansat i en kommune, som ønskede at melde hele kommunen ind (Odder) 
 
I Historisk Atlas er vi generelt åbne for at dele data, men på den anden side vil vi gerne have så 
meget snor i tingene, at vi ikke forærer vores koncept til folk, der er direkte konkurrenter eller 
har en kommerciel interesse i det produkt, vi har udviklet. 
 
Det emne, er nok noget bestyrelsen kommer til at drøfte i det kommende år. 
 
Historiske Dage 

 
Historiske Dage er en messe for alle, der interesserer sig for historie.  
Her kan man møde bogforlag, museer, foreninger og meget andet, der alle har fokus på 
historie. 
Det er første gang den afholdes. 
Det foregår i Øksnehallen i København i næste weekend, nemlig 14. og 15. marts. 
Bestyrelsen har besluttet, at Historisk Atlas skal deltage med en stand. 
Hér håber vi at møde en masse nye og gamle brugere og potentielle medlemmer. 
 
Desværre er vi endnu ikke så langt i projektet, at vi kan vise en testside af ”Dit Historisk Atlas”, 
Men Atlas eksisterer jo også nu og er i fuld aktivitet, så vi kan fortælle og vise en masse. 
John Jensen koordinerer indsatsen. 
 
Det bliver rigtigt spændende! 
 
 
Bestyrelsen 
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A: 
Susanne Conradsen 
Heidi Pfeffer 
 
B. 
Eva Therkelsen 
Hanne Næsborg (afløser Karl Posselt 1.11.14) 
 
M: 
John Rendboe 
John Jensen 
 
It:  
Lise Gerda Knudsen 
 
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde 

 
Følg os på Facebook og på bloggen 


