Beretning for 2020 fra Paarup Lokalhistoriske Arkiv.
På grund af coronasituationen har der ikke været afholdt generalforsamling i Paarup Foreningen, og
beretningen er derfor blot lagt på hjemmesiden den 1. februar 2021.
Vi har som alle andre været berørt af coronasituationen. Vi lukkede ned, da vi skulle og åbnede
først arkivet igen, da biblioteker og andre arkiver måtte lukke op. Med hensyn til det daglige
arbejde betød det ikke så meget, da registreringen i forvejen mest foregår hjemme på grund af vores
dårlige arbejdsforhold på arkivet.
Der er stadig kun tre medarbejdere, hvor den ene begyndte i januar og derfor dårligt kom i gang, før
vi lukkede.
I foråret fik vi en gave fra den tidligere kommunekasserers datter. Hun bor nu i Canada og ønskede
at betænke arkivet med en gave som tak, fordi vi prøver at opbevare sognets historie. Gaven var på
50.000 kr. Vi planlægger at bruge pengene til en fotobog om sognet som supplement til vores
sognehistorie. Vi kan jo se, at de fotos, vi lægger på facebook, er vældig populære.
Vi har problemer med vores bankkonto, da arkivet ikke er en forening og ikke tilsluttet en forening.
Vi arbejder på at blive en del af Paarup Foreningen, som i forvejen er vores støtteforening, der giver
os et årligt tilskud, men det betyder nogle vedtægtsændringer for både arkiv og forening, hvilket
først kan vedtages ved en ekstraordinær generalforsamling, og det er ikke let i øjeblikket. Forslaget
til vedtægtsændringer er sendt ud til foreningens medlemmer, og der kom ingen indsigelser.
Ændringerne vil blive fremlagt på den førstkommende generalforsamling. Da arkivets konto ville
blive lukket den 1. februar, er arkivets penge midlertidigt overført til Paarup Foreningen. Når vi får
vores egen konto i foreningen, bliver beløbet ført tilbage til arkivet. (Regnskabet kan ses på
hjemmesiden).
Vi har lavet en orienteringsfolder, men den er ikke blevet trykt, da vi jo ikke har kunnet udlevere
den til generalforsamlingen, som vi plejer, og heller ikke lægge den på biblioteket. Den bliver trykt,
når det igen er muligt at mødes. Foreløbig kan den ses og downloades fra arkivets hjemmeside.
Vi vil igen kunne træffes på Tarup Bibliotek den 3. mandag i måneden, når det igen lukker op.
Heldigvis er der en del, der kontakter os på mail og telefon, hvilket blandt andet har givet os en del
nye (gamle) fotos, ligesom vi har kunnet hjælpe med diverse oplysninger.
Lige inden der blev lukket ned for arrangementer i Sognegården, fortalte jeg på et møde i november
i Mandeklubben om Paarup Sogn, især med henblik på de fem landsbyer.
Arkivet plejer at deltage i møder med de øvrige lokalarkiver, i 2020 blev det kun til et enkelt møde,
der blev afholdt digitalt.
Karin Ramskov Andersen
31. januar 2021.

