
Vedtægter for Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Arkiv 
 

§  1 ”Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Arkiv” er en foreningsejet institution. Arkivets 

lokaler - pt. Odensevej 8, 5471 Søndersø - stilles til rådighed af kommunen og 

arkivets arbejdsområde er Ejlby, Hårslev, Melby, Skamby, Særslev, Søndersø, 

Veflinge og Vigerslev sogne. 

 

§  2 Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og 

lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke-statslig proveniens 

med tilknytning til arkivets arbejdsområde, dets borgere, foreninger, virksomheder og 

institutioner i fortid og nutid, og 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 områdets historie. 

 

§  3 Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådant 

 garanteres. 

 

§  4 “Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Arkiv”er medlem af “Sammenslutningen af 

 Lokalarkiver på Fyn” og “Sammenslutningen af Lokalarkiver” (SLA). 

 

Endvidere samarbejder arkivet med arkiver, museer og andre institutioner eller 

enkeltpersoner, der virker for det samme formål, og kan bestemme sin arbejdsplan 

herefter. 

 

§  5 “Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Arkiv” foreståes af en styrelse på seks 

medlemmer,  nemlig de seks til enhver tid valgte  medlemmer af lokalhistorisk 

forenings bestyrelse. Styrelsen kan suppleres af et af kommunalbestyrelsen udpeget 

medlem, der fungerer i den kommunale valgperiode. 

 

 Styrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Mødereferater 

 udarbejdes. 

 

§  6 Styrelsen ansætter/afskediger en arkivleder, der er ansvarlig for arkivets drift, 

samlingernes tilstand og deres benyttelse i henhold til SLA´s standardinstruks for 

arkivledere. 

 

 Styrelsen ansætter/afskediger det øvrige personale i samråd med arkivlederen. 

 

§  7 Styrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares betryggende, er 

forsvarligt registreret, og at de er offentligt tilgængelige med fast åbningstid, dog 

således at SLA´s tilgængelighedsregler respekteres. 

 

§  8 Styrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af en arbejdsplan og et budget og 

   overholdelsen heraf. 

 

§  9 “Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Arkiv” etableres og drives for midler 

tilvejebragt gennem tilskud fra det offentlige, institutioner, virksomheder, foreninger 

og private. 



 

§ 10 Skulle Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Arkiv” af en eller anden grund ophøre, 

skal samlingerne anbringes efter nærmere aftale mellem kommunalbestyrelsen og 

“Sammenslutningen af Lokalarkiver på Fyn”, så deres forbliven i offentlig eje og 

deres offentlige tilgængelighed er garanteret. 

 

§ 11 Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. 

 

 

 

 

 Således vedtaget på Søndersø & Omegns Lokalhistoriske Forenings  

generalforsamling den 17. februar 2015. 
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