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Referat fra Generalforsamling den 25.05.21 afholdt i BKI 
 
Alle BVLA  aktive medlemmer fremmødt 
 
Totalt set et fint fremmøde af medlemmer af arkivet 
 
Dagsorden : 
 

1. Forslag til dirigent : Arild Pedersen. Forslag godkendt 
2. Dagsordenen godkendt 
3. Beretning af foreningens formand : Karsten Bjerreskov 

Kendetegnet for det forgangne år har været Coronaen. 
På trods af det, har det alligevel været et aktivt år med følgende aktiviteter 
 

3.1 Flytning til nye lokaler  påbegyndt i 2019 og der er stadig opgaver omkring det. 
Herunder registreringer og orden i arkivalierne,  

3.2 Der er fundet penge i Barrit Lokalråd til etablering af en stolelift op til BVLA loka-      
lerne 

3.3 Mødeaktiviteterne har i stor grad været aflyst, ligeledes åbning af arkivet på grund           
af Covid 19  

3.4 En af de fine ting der er blevet til noget, er samarbejdet med Jens Kjær, Glud     
Museum omkring projektet: Kend din landsby. Her har BVLA været medvirkende til 
at cykelruterne omkring Juelsmindebanen er blevet til noget. 
BVLA har arbejdet på de 2 af ruterne. 

      3.5. I perioden med nedlukning af hele centret på grund af Coronaen, er der indkom-
met mange sager omkring slægtsforskning. Mange har brugt tiden derhjemme til 
at få samlet ting sammen og indleveret til arkivet 

3.5 Der er i det forgangne år også afholdt kurser for aktive medlemmer i BVLA, om-
kring: registrering og arkivering, samt billedbehandling og scanning 

3.6  Byvandringen i Smedskjær, arrangeret af BVLA blev en succes. Der var ca. 55 der 
mødte op, og mange var kommet langvejs fra, for at gense og høre om de ejen-
domme og de personer der har boet der i tiden løb. Der blev udarbejdet et godt ma-
teriale omkring de enkelte ejendomme 

3.7 Årsskriftet blev også udsendt: Denne gang omhandlende Skovene omkring Barrit 
og deres drift i tidligere generationer. Yderligere med et indlæg fra Barrit Skov  om-
kring , hvilke fremtidsplaner der ligger for godsets skove 

3.8 Karsten Bjerreskov har deltaget i Zoom-møde med øvrige arkiver i det tidligere Ju-
elsminde kommune 

3.9 Der er arbejdet med at lægge bearbejdede billeder og skrifter på arkivets hjemme-
side. Der ligger et stort arbejde i at få identificeret personerne på billederne. 
 
Så afslutningsvis for årsberetningen kan siges, at det har været et specielt år, med 
nedlukninger og aflysninger. 
 
Formandens beretning blev godkendt af Generalforsamlingen. 
 

 



 
 

4. Det reviderede regnskab blev gennemgået af Per Mogensen, og det blev god-    
kendt 

5. Budgettet blev ligeledes gennemgået og godkendt 
6. Indkomne forslag : 

Bestyrelsen havde stillet forslag om at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 
3 til 5, hvilket vedtægterne giver mulighed for 
Begrundelsen var, at Per Mogensen  stopper i bestyrelsen efter 14 års trofast tjene-
ste, og han har varetaget sekretær- og kasserer funktionerne  
Det er derfor nødvendigt at arbejdet fremadrettet bliver fordelt på flere hænder, da 
der i forvejen er for mange opgaver, der hviler på formanden, der p.t også varetager 
opgaven som arkivleder 
Karsten Bjerreskov har desuden også meddelt, at han vil stoppe som formand 
Forslaget om udvidelsen blev godkendt. 

7. Valg til bestyrelse: 
Per Mogensen var på valg, og modtog ikke genvalg 
Niels Peder Kjerkegaard  var på valg og modtog genvalg 
Derudover blev der valgt 3 nye medlemmer til bestyrelsen : 
a. Karen Margrethe Bennetsen 
b. Kjeld Zacho 
c. Lene Sørensen. 

8. Valg af revisor: Karsten Laigaard var på valg: Modtog genvalg 
9. Valg af revisorsuppleant: Ingrid Pedersen: Modtog genvalg 

 
 
Eventuelt : 
Per Mogensen, der stoppede efter 14 år som både sekretær og kasserer fik en vel-
fortjent stor tak for hans mangeårige indsats, og han fik overrakt en vingave. 

 
 Derefter var foreningen vært med kaffe og ostemadder. 
 
Afslutningsvis blev der fremvist billeder, der er indleveret til arkivet, og hvor arkivet mang-
ler oplysninger om hvem vi ser på billederne, hvilken anledning og hvor de er taget. 
Der kom en del oplysninger frem blandt de fremmødte. 

    
 

        

 
 
 

 


