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Mission: Hvad er vores eksistensberettigelse 

Foreningens mission er at vække interesse for og udbrede kendskabet til Grene Sogns historie 
samt bibeholde interessen hos folk. 

Vision: Hvad vil vi gerne opnå 

Foreningen og dens aktiviteter skal sikre at sognets historie og nutid dokumenteres og 
systematiseres. Foreningen skal ses som relevant og interessant for sognets beboere. 

 

Strategi: 

Organisering: 

Visionen sikres gennem Lokalhistorisk Arkiv og Lokalhistorisk Samling.  

En årlig generalforsamling sikrer vedtægter for Lokalhistorisk Forening for Grene Sogn. Regler er 
specificeret igennem vedtægterne. 

Det Lokalhistoriske Arkiv registrerer og arkiverer dokumenter, billeder mv., medens den 
lokalhistoriske samling registrerer og opbevarer genstande. 

Dokumenter, billeder mv tilgås gennem Lokalhistorisk Arkiv, medens genstande tilgås gennem 
samlingen i Den Gamle Skole. 

Såvel arkiv som samling ledes igennem hhv. en bestyrelse og styrelse valgt af foreningens 
medlemmer. 

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen etableres en handlingsplan for 2. halvår 
indeværende år og 1. halvår efterfølgende år. 

Begrænsning: 

Såvel arkiv som samling vedrører udelukkende genstande, dokumenter mv med tilknytning til 
Grene Sogn, og som kan være med til at dokumentere dets historie.  

 Materiale: 

Historisk materiale indsamles løbende og registreres i overensstemmelse med retningslinjer for 
lokalarkiver. 

Der indsamles ligeledes nutidigt materiale, idet nutiden er fremtidens fortid. 

Offentliggørelse og fremvisning: 

Gældende lovgivning vedrørende offentliggørelse følges. 
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Målgruppen for såvel arkiv som samling er beboere i Grene Sogn eller personer med tilknytning til 
sognet. Udadvendte aktiviteter sker gennem udstillinger og aktiviteter i sognet. Skoler tilbydes 
fremvisning.  

Arkivet driver en hjemmeside og foreningen en Facebook side for at skabe opmærksomhed 
omkring arkivet og foreningen og om sognets historie. Herudover udgives publikationer og der 
arrangeres udstillinger og aktiviteter.  

Arkivets indhold er tilgængeligt gennem arkivlederen og/eller Lokalhistorisk Arkivs hjemmeside. 

Samlingen fremvises i Den Gamle Skole. 

Hvad betragtes som opbevaringsegnet materiale: 

 Materialet skal have tilknytning til Grene Sogn via fremstilling, anvendelse eller personer 
fra sognet. Typisk for stedet Grene Sogn. 

 Materialet skal vise noget om Grene Sogn og dets historie 
 Materialet skal være i god stand eller være unikt 

Finansiering: 

Foreningen og dens aktiviteter finansieres gennem 

 Medlemskontingent  
 Kommunal finansiering af bygning (Den Gamle Skole) og arkivlokaler 
 Donationer og tilskud fra fonde og virksomheder 

 

Prioritering: 

Lokalhistorisk Forening og Arkiv vil overordnet prioritere: 

 Forsvarlig registrering og opbevaring af dokumenter, billeder, genstande mv 
 Indsamling af dokumenter, billeder, genstande mv med en tilhørende historie som kan 

være med til at belyse sognets historie og nutid.  
 Tilgængelighed til data efter arkivloven og samlinger 
 Synlighed gennem markedsføring af arkiv og samling 


