D H Fs ekstraordinære repræ sentantskabsm øde
i Slagelse, 29. sept. 1991

Som varslet på årsm ødet i Svendborg 25. a u 
gust efter den foreløbige vedtagelse a f ved
tægtsforslaget indkaldtes til et ekstraordinæ rt
repræ sentantskabsm øde i Slagelse 29. sept.
med følgende dagsorden:
1. Valg a f dirigent
2. Forelæggelse a f vedtægtsforslag til endelig
vedtagelse
3. Fastsæ ttelse a f kontingent
4. Valg a f styrelse
5. Eventuelt
D H Fs form and, Grethe Ilsøe bød velkomm en
og redegjorde kort for b aggrunden for det
ekstraordinæ re repræ sentantskabsm øde.
1. På styrelsens forslag blev Claus Bjørn
valgt til dirigent og M ona Bitsch til stem m etæ l
ler.
2. Efter at dirigenten havde konstateret m ø
dets rettidige indkaldelse, forelagde formanden
vedtægtsforslaget m ed styrelsens anbefaling.
Ingen bad om ordet, og der blev ikke begæret
skriftlig afstem ning. Forslaget blev derefter
vedtaget m ed 48 stem m er for og ingen imod.
3. Formanden foreslog på styrelsens vegne, at
m an fastholdt de på årsm ødet 25. august ved
tagne kontingentsatser, 4.000 kr. for lands
sam m enslutningerne, 350 kr. for direkte m ed
lem m er. Styrelsens forslag vedtoges uden af
stem ning.
4. Nyvalg a f styrelse skete i li.t. de nye
vedtæ gters § 4, stk. 10. Den gam le styrelse
opstillede K a rl-E rik Frandsen (K bh. U niv.
H ist. In s t.), Grethe Ilsøe (L andsarkivet f. Sj.),
Gunnar Jakobsen (Fold- og skattehistorisk
Selsk.) og Poul Thestrup (Jernbanem useet).
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Som suppleant opstilledes Bente D a h l Hansen
(Ballerup Stadsarkiv/L okalarkiv). D er var
ingen m odkandidater. Valget skete med ak
klam ation. Grethe Ilsøe takkede derpå de af
gåede styrelsesm edlem m er, F inn Andersen , J u 
lie Fryd Johansen og H ans H . Worsøe for indsats
og godt sam arbejde.
5.
Grethe Ilsøe konstaterede, at D A N SK H I 
S T O R IS K FÆ LLESR Å D nu var en kends
gerning og takkede for valg og udvist tillid.
Den ny styrelse vil hurtigt gå i gang med
overvejelser om det kom m ende års arbejde.
U dviklingen om kring en ny arkivlov ligger
fortsat styrelsen på sinde, ligesom spørgsm å
let om publikationsvirksom hed og eventuelle
tem am øder. D esuden vil m an gerne gennem
ad hoc-inform ationspjecer styrke dialogen
mellem m edlem m er og styrelse til gavn for
fællesskab og opgaveløsning. Dirigenten erklæ
rede derefter det ekstraordinæ re repræ sen
tantskabsm øde for afsluttet og m odtog for
sam lingens applaus for sin sikre og velgennem førte mødeledelse.
Claus Bjørn

dirigent

Gunnar Jakobsen

referent

Til styrelsesrepræ sentanter for Sam m enslut
ningen a f Lokalarkiver og D ansk L okalhisto
risk Forening er udpeget hhv. Poul Sverrild og
Peter Bonde sen.

D H Fs styrelse h ar efterfølgende konstitu
eret sig således: Grethe Ilsøe (form and), Peter
Bondesen (næ stform and), Gunnar Jakobsen (sek
retæ r), Poul Thestrup (kasserer).

