
Arbejdsgrundlag for Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv

Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv, som ejes af Viborg Kommune, er en institution som 
organisatorisk hører under Viborg Museum og som politisk og økonomisk er underlagt Kultur- og 
Fritidsudvalget.

Arkivet er medlem af sammenslutningen af lok al arkiver (SLA) og er dermed underlagt de 
minimumskrav til arkivdrift, der er skitseret i SLA vedtægternes §3.2.

Arkivets virkeområde er sognene: Rødding, Løvel, Pederstrup, Vammen, Lindum, Bigum, Tjele, 
Nr. Vinge, Voming, Kvoming, Hammershøj, Ørum, Viskum og Vejrum.

Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv har tilknyttet en sognerepræsentant (sognerepræsentationen) til 
hvert af oven nævnte fjorten sogne med henblik på at styrke indsamlingen af arkivmateriale og 
lokale historier (se "Retningslinjer for sognerepræsentanter”).

Arkivets formål er:

- at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og 
andre data uanset medium af ikke-offentlig oprindelse med tilknytning til Tjeleegnen, dens borgere, 
foreninger, virksomheder, private institutioner og begivenheder i fortid og nutid.

- at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for 
tilgængelighed og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for 
egnens historie.

- at sørge for at det indsamlede materiale opbevares på en god arkivmæssig måde og at det 
journaliseres og registreres i henhold til gældende praksis.

Arkivets drift:

Arkivets daglige drift varetages af en arkivleder, der direkte refererer til lederen af Viborg Museum. 

Arkivudvalget:

Med henblik på at yde arkivlederen sparring, rådgivning og hjælp til planlægning og afholdelse af 
arrangementer, opgaver og aktiviteter i relation til arkivet nedsættes et udvalg (Arkivudvalget).

Arkivudvalget består af fem medlemmer, der sammensættes således:

- en repræsentant fra Tjeleegnens Lok al histori ske Forening.
- arkivleder
- tre medlemmer valgt blandt de øvrige foreslåede emner



Arkivudvalget udpeger en koordinator/kontaktperson, der udgør den primære kontaktperson til 
arkivlederen.

Arkivudvalget har ingen selvstændig kompetence. Beslutninger af politisk og økonomisk art træffes 
af Viborg Kommune. (Kultur- og Fritidsudvalget).

Arkivudvalget har ingen afskedigelses- eller ansættelsesret, men medvirker ved ansættelse af nye 
medarbejdere, herunder af arkivleder.

Om valg af medlemmer til Arkivudvalget:

Valg til Arkivudvalget finder sted en gang årligt i maj måned (Årsmødet).

Valg til Arkivudvalget offentliggøres som minimum i diverse medier (web site, facebook, lokalavis) 
med henblik på at skabe offentlighed i processen, øge interessen for det lokalhistoriske arbejde samt 
at øge rekrutteringsgrundlaget til Arkivudvalget. Offentliggørelsen skal ske minimum 14 dage forud 
for Årsmødets afholdelse.

Medlemmerne af Arkivudvalget er valgt for en et - årig periode. Koordinator (kontaktperson dog 
for en to -årig periode). Arkivleder er fast medlem af udvalget.

Der vælges ikke suppleanter til Arkivudvalget.

Arkivudvalget afholder møder ad hoc, når enten arkivleder eller koordinator/kontaktperson finder 
behov for det.

Opløsning

Nedlægges eller ophører grundlaget for at drive Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv anbringes 
samlingerne, ifølge aftale med Viborg Kommune, således at deres forbliven i offentligt eje og deres 
offentlige tilgængelighed derved garanteres.
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