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Nyheder
Generalforsamling   
Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab 2021 - ses næste side !
4. Kommende virksomhed
5. Forelæggelse af budget 2023 og fastlæggelse af kontingent for 2023. - ses næste side !
    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 180.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år og suppleant for disse.
    På valg Niels Skov Nielsen, Poul Ankersen og Annie Borchmann. (Alle modtager genvalg). 
    Suppleant Thomas Borch er på valg (Thomas modtager ikke genvalg).
8. Valg af revisor. Kirsten Hviid er på valg.  (Kirsten modtager genvalg).
9. Orientering om årets gang i Viby Lokalhistoriske Arkiv, samt planlæggelse af fremtidige aktiviteter.
10. Eventuelt.

Siden sidst --
Vi prøvede noget nyt den 24 november nemlig, 
udlevering af Vibybogen, generalforsamling  
og foredrag om Kongelunden på én aften.

Der var som sædvanlig run på, da Vibybogen 
2021, skulle udleveres; men med det ruti-
nerede personale  fra arkivet, var det ikke et 
problem.

Generalforsamlingen forgik i god ro og orden, 
der var mødt ca. 40 personer op. 

Vi fik et nyt medlem i bestyrelsen :
Kurt Boch Andersen, og vi sagde farvel til Marit 
Ø Andersen. Tak for din store indsats i bestyrel-
sesarbejdet, skal der lyde fra  bestyrelsen.
Foredraget  om Kongelunden, ved Lotte Pape, 
om det nye stadion og området omkring 
cykelbanen og væddeløbsbanen. 
Lotte holdt et rigtigt godt og informativt 
foredrag.                               
Da bestyrelsen konstituerede os den 12. januar 
2022, byttede Poul Ankersen og 
Niels Skov Nielsen plads, så Poul blev næstfor-
mand  og Niels blev formand.

Niels Skov Nielsen

Efter generalforsamlingen:
Foredrag ved   Arne Doktor:

 “Folke Bernadotte og de hvide busser”

Viby lokalhistoriske Forening
Formand:    Niels Skov Nielsen            Tlf. 61 81 74 29 
Næstformand:    Poul Ankersen              Tlf. 26 87 48 13 
Kasserer:    Annie Borchmann Tlf. 22 74 22 51
Bestyrelsesmedlem:    Svend A. Lund Tlf. 40 13 75 16 
Bestyrelsesmedlem:          Kurt Boch Andersen Tlf. 26 22 98 13
Suppleant:    Per Kristensen Tlf. 86 14 30 49
Suppleant:   Thomas Borch Tlf. 40 86 28 58
Foreningens postadresse:
Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby J.

Viby lokalhistoriske Arkiv 
på Viby Bibliotek har åbent  mandag kl. 15.30-17.30. 
Indgang gennem døren i gavlen ud mod AURA/Viby Elværk.  
Tlf. 89 40 95 65        e-mail: vibylok@gmail.com
 Leder: Klavs Klercke  Tlf. :     40 20 13 66
Arkivets hjemmeside:  www.lokalhistorieiaarhus.dk/viby

Fotos: Marit Ø. Andersen

Foto: Nationalmuseet

Foto: Arne Doktor
Foto: Olav Asholt

 Bibliotekssalen. 
 

Torsdag 17. marts 2022 kl. 19,00   



Siden SidSt  fra  arkivet
 Lørdag d. 6. november 2021 var der atter Arki-
vernes Dag i salen under Viby Bibliotek. Desværre 
måtte vi jo aflyse i 2020 p.g.a. Corona’en. Men 
2021 blev heller ikke forskånet for udenforståen-
des indgriben i Dagen. Normalt afholdes Arki-
vernes Dag d. 2` lørdag i november, idet dagen 
er fælles nordisk ARKIVDAG, men det passede 
ikke de politiske kræfter i Danmark på grund af 
et forestående lokalpolitisk valg kort efter, så der 
skulle være valgmøde, og det var altså vigtigere 
end at acceptere lang tids forudbestilling af en af 
bygningens brugere. 
Om det var det, der kunne ses af besøgstallet, 

eller det var en periode med delvise nedluknin-
ger og reservationer over at skulle være sammen 
med andre mennesker ved vi ikke, men besøgs-
tallet var lavere i forhold til tidligere, men vi så en 
fortsat interesse blandt de besøgende, idet de 
blev noget længere på udstillingen og fordybede 
sig til billeder og artikler m.v. Udstillingen var 
baseret på Arkivets billedsamling og tidligere 
udstilling, således at vi fik billeder stort set fra alle 
områder 

i den gamle Viby kommune. Det var de frivillige 
på Arkivet, som havde fundet billederne frem og 
sat dem sammen. Vi havde opfattelsen af, at de 
besøgende satte pris på det udstillede. Der var 
også interesse for de gamle film, som blev vist på 
opfordring af de besøgende, samt muligheden 
for at få hjælp til søgning på ”Arkiv.dk”, hvor vores 
mange billeder ligger.
Dagen sluttede med et foredrag af Kurt Boch 

Andersen, som talte om og viste billeder af jern-
banerne gennem tiderne, som kører eller har kørt 
i Aarhus-området – ikke mindst i Viby, p.g.a. DSB’s 
sydbane og Odderbanen. Vi så både stationer og 
tog i forskellige tidsaldre.
Atter en god dag med medlemmer og andre 

besøgende, men med det store arbejde, der 
ligger bag en sådan udstilling og nedtagning og 
påpladslægning af de mange billeder og effekter, 
så må der gerne komme lidt flere besøgende, 
men vi erkender, at det næsten er umuligt at få 
noget reklame for en sådan udstilling, selv ikke 
fra de lokale medier.

Klavs Klercke Rasmussen

 
Generalforsamling: Bibliotekssalen. 
Torsdag 17. marts 2022 kl. 19,00   
Foredrag ved Arne Doktor: 
“Folke Bernadotte og de hvide busser”

Byvandring  
Tirsdag den 17. maj 2022  kl 18.00  
på Vestergårdsskolen og kvarteret ved  
Damgårdsvej, Søgården mv.

Byvandring 
Torsdag den 18. august 2022  kl 18.30
 i Viby C.  
                         
Arkivernes Dag 
Lørdag den 12. november 2022

Bogudlevering og foredrag 
Onsdag den 23. november 2022

2022 

Fotos: Marit Ø. Andersen


