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Det blev et underligt år med nedlukninger og andre tiltag. Dog har vi
arbejdet så godt det har været muligt.
Vi har haft åbent i ca. 175 timer, hvor folk en del af timerne har kunnet
komme forbi i forskellige anliggender. Vi har ca. udført 650
arbejdstimer fordelt på 5-6 personer. Desuden er der blevet arbejdet
hjemme fra i et vist omfang i nedlukningstiden.
Vi har haft mindst 45 besøgende, det er dem der har skrevet i
gæstebogen. Vores samling er nu steget til 14.084 billeder + en del der
er registreret i andet format, og derfor ikke indgår i statistikken. I alt har
vi ca. 20.000 billeder registreret på vores server. Vores samling af
arkivalier derudover er nu på ca. 84 hyldemeter.

Vi var tilmeldt flere aktiviteter i sommerens løb. Billund Friluft den 16.
maj og Byens Fest den 22. august som begge blev aflyst. Det er ved
disse lejligheder vi gør reklame for vores arbejde og kommer i kontakt
med befolkningen.
I forbindelse med den første nedlukning, blev vi enige om, at vi ville
indsamle og gemme materiale omkring coronatiden i sognet. Vores
medlem Preben Morell ville gerne samle det og redigere til senere
udgivelse, så folk fremover, når det hele kommer på afstand, stadig kan
få et indtryk af, hvad pandemien skabte af problemer både menneskeligt
og økonomisk. Vi har nu materiale til en bog, der vil blive udgivet
måske sidst på året. Desuden har vi i Arkivet kopi af udsendelsen på
TV Syd herfra, som vi har tilladelse til at bruge.
I forbindelse med muligheden for Coronatest i Centret lavede vi en lille
udstilling om det gamle Billund, som vakte stor opmærksomhed blandt
de ventende gæster og affødte flere diskussioner.
Vi lavede også en lille udstilling i forbindelse med Grundtvigs Forums
udgivelse af deres jubilæumsbog.

Statistikken på portalen Arkiv.dk viser, at vi der har haft 30.973
besøgende. Desuden har der været en del skriftlige henvendelser til vore
arkivalier og billeder, det drejer sig om 44. Det er folk der har ønsket
billeder eller adgang til arkivalierne.

På grund af de begrænsninger vi er udsat for har vi intensiveret vores
arbejde via Facebook og fremover via vores nye hjemmeside.
Tidslinjen er også delvis blevet oversat til engelsk og kan ses på
hjemmesiden.

I marts havde vi igen fællesudstillingen i Billund Centret, men Centret
blev lukket ned mindre end 2 uger efter åbningen, så det gav ikke det
store besøgstal, dog var der mange de dage der var åbent.

På grund af vore meget trængte forhold, besluttede vi at anskaffe
rullereoler til Arkiv II (kælderen). Det var en stor investering, men Ole
Kirk fonden var behjælpelig med 60.000 ud af de 81.000 som det kom
til at koste. Det giver os lidt mere rum, så vi kan klare de næste 5 måske
10 år.

Vi modtog 79 afleveringer i det afsluttede år, hvoraf to var rigtig store
og en var meget spændende, da den gav indsigt i en periode af
Danmarkshistorien, som ikke mange kendte til og som jeg vil forsøge at
beskrive i år i en artikel til vores hjemmeside eller måske mere.

Mit største problem er, at vi har så dårlige pladsforhold i Arkivet, at når
der kommer gæster, der gerne vil fordybe sig i materialer, må jeg bede
centerlederen om at få sat et bord op i gangarealet ved pejsen/fjernsynet

og så anbringe gæsterne der med materialet. Det er slet ikke optimalt,
da fjernsynet som regel går og der altid sidder mennesker og snakker.
Selv om vi rydder en arbejdsplads i Arkivet er det stadig for dårligt. Jeg
håber på snarest, at der kunne findes en løsning, da jeg føler vi giver
vore besøgene en dårlig service, når folk kommer langvejs fra for at
finde oplysninger.
Vi har jævnligt besøg af forskere både private og fra de højere
læreanstalter.
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