
Referat af VIDAs generalforsamling d.21. maj 2015

1. Valg af dirigent. 
Brian Rasmussen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iog 
godkendte dagsordenen. 

2. Formandens beretning ved Søren Eltorp. 

”Velkommen til VIDAs generalforsamling 2015.  Det er dejligt at se så mange – særlig velkommen til
de nye medlemmer der har valgt VIDA til. Desværre er der også flere udmeldinger i året – dem vil vi
se at få kapret igen.  Efter at have budt velkommen og beklaget årets udmeldinger forsatte han: 
Året i VIDA har ikke været helt så spækket med arrangementer som tidligere – til gengæld har der 
været brugt kræfter på at få identificeret hvad VIDA er for en størrelse. VIDA er unik og vi har 
faktisk noget at byde ind med. De arrangementer har alle været fuldt booket og jeg vil sige der har 
forestået VIDAs besøg hos: Novo Nordisk, Gyldendal, JP/Politiken, Maersk. Ud over DNA manøvren 
har bestyrelsen arbejdet med en ny hjemmeside der tydeliggør hvem vi er og hvordan vi adskiller 
os fra andre. Siden går i luften i morgen og jeg håber I kan lide hvad I ser. Derudover har vi set på 
foreningen vedtægter som vi sætter til afstemning senere. De væsentligste ændringer ligger i 
formålet og medlemstyper. Vi har skønnet at formålet om at ”virke for uddannelse af 
arkivpersonale” er for snævert og at vi i dag koncentrerer os langt mere om netværk og faglig 
sparring. Vi sætter som forslag at VIDA skal koncentrere sig at tilbyde medlemmerne seminarer, 
workshops og gå-hjem møder med fagligt indhold der afspejler tiden og medlemmernes ønsker. Vi 
har set på måden man kan være medlem på. Virksomhedsmedlemskaber har vist sig at en svær 
størrelse. Problemet er imidlertid at den person i firmaet som medlemskabet er knyttet op på 
sjældent lader opgaven gå videre. 
Det betyder derfor at vores nyhedsbreve ikke når målet. 
Vi stiller derfor som forslag at medlemskab tegnes personligt men selvfølgelig stadig kan betales af 
firmaet. Ved personligt medlemskab skabes en direkte kontakt og vil give vores medlemmer langt 
bedre mulighed for at reagere på tilbud om eksempelvis virksomhedsbesøg. Det handler altså om 
at få sat det enkelte medlem i centrum. 
3 af bestyrelsens medlemmer har valgt enten ikke at stille op eller afgå. En stor tak til Ulla, Søren og
Stine for et solidt arbejde i VIDA. Vi skal senere tale om arbejdsprogram for det kommende år.
Jeg kan dog godt løfte sløret for at vi skal videre med en hvervekampagne baseret på de råd vi har 
fået fra SmallAdvice. Derudover vil vi prøve ”Knowledge-cafeer” hvor vi samles i mindre grupper og 
nørder. Vi skal i 2015 deltage i planlægningen af ”Danske Arkivdage 2017. Vi har noget at byde på – 
flere af jer repræsenterer jo den private sektors arkiver. VIDA er baseret på det som medlemmer 
byder ind med. Det er et netværk hvor vi vil skabe mulighed for at møde andre med samme 
professionelle interesse” 
Beretningen blev godkendt.                                                                                                                                 



Herefter blev ordet givet til konsulenterne fra SmallAdvice.
Medlemmerne er glade for at deltage i Vida arrangementer fordi det var et fagligt fællesskab med 
mulighed for vidensdeling.

SmallAdvice anbefaler at arrangementerne skal understøttes ved  at stille ressourcer til rådighed 
for de medlemmer der organiserer et arrangement. Derudover anbefaler SmallAdvice at der skal 
tilbydes større arrangementer - eksempelvis et årligt flagskib. Eftermiddagsmøder, videnscafeer og 
løst koblede arrangementstyper  blev nævnt som eksempler som supplement til virksomhedsbesøg.

En væsentlig pointe er at de enkelte medlemmer skal indtage en aktiv rolle og at VIDA som forening
skal understøtte afviklingen af arrangementerne ved eksempelvis at finansiere forplejning.

SmallAdvice pegede på den aktuelle medlemssammensætning og den konkrete afgang af 
medlemmer.  Rekruttering kan ske ved at gøre studerende nysgerrige på foreningens aktiviteter – 
både hvad angår indhold og ved at tilbyde en attraktiv medlemspris.

3. Regnskab 2014. 
Regnskabet blev gennemgået af foreningens revisor Henning Bech Frederiksen og godkendt af 
forsamlingen.

4. Forslag fra bestyrelsen. 
Vedtægtsændringer. 
Trine Rasmussen gennemgik bestyrelsens forslag til ny vedtægt.

Forslaget indeholder to væsentlige ændringer – formål og virke samt medlemsoptagelse. Øvrige 
ændringer er sproglige opstramninger.
Forslaget blev forkastet.

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen består af følgende:  
Michael Fray, Konica Minolta (valgt 2015)
Peter Heiberg (valgt 2015)
Annette Rokkjer, Statens Administration (valgt 2015)
Trine Rasmussen, DONG Energy (valgt 2014)
Ulla Nymand, Carlsberg (valgt 2014)
Søren Eltorp, Iron Mountain (valgt 2014)
Conni Falkenblad, Falkenblad Webdesign (valgt 2015)

6. Valg af revisor. 
Henning Bech Frederiksen blev genvalgt..

7. Arbejdsplan. 
Annette Rokkjer fremlagde arbejdsplan 2015-16. Planen indeholder konsolidering af det vedtagne 
arbejdsprogram for 2014-2015 med fokus markedsføring og årshjul for arrangementer.   Med i 



arbejdsplanen er det fælles arrangement ”Danske Arkivdage 2017” der arrangeres af 
Organisationen Danske Arkiver”

8. Eventuelt. 
i.a.b.


