
ARKIVET 
§1 NAVN, HJEMSTED OG ARBEJDSOMRÅDE 

Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv er en selvejende 
institution, tilknyttet Stenløse Sogns Lokalhistoriske 
Forening. 
Dets navn er Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv. 
Dets hjemsted er Stenløse Sogn, Odense Kommune og 
dets arbejdsområde er Stenløse Sogn. 
Postadresse: Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 
Odense S. 
 

§2 FORMÅL 
At  indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, 

billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre 
data uanset medium, af ikke-statslig proveniens 
med tilknytning til Stenløse Sogn, sognets borgere, 
foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og 
nutid, 

 
At 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 
Stenløse Sogns historie. 

 
§3 Det indsamlede materiale betragtes som offentlig eje, og 

dets forbliven som sådan garanteres. 
 

§4 Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv er medlem af 
Sammenslutningen af Lokalhistoriske arkiver i Fyns Amt 
og Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver (SLA). 
Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv tilstræber at deltage 
i lokale, amtslige og landsdækkende fællesregistreringer, 
der er arrangeret eller godkendt af SLA eller af 
Sammenslutningen af Lokalhistoriske arkiver i Fyns Amt. 

 
§5 ARKIVUDVALGET 

Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv forestås af 
arkivlederen, 2 bestyrelsesmedlemmer fra Stenløse Sogns 
Lokalhistoriske Forening og 2 repræsentanter for 
arakivmedarbejderne. 
Udvalget er ansvarlig for arkivets drift, samlingernes 
tilstand og deres benyttelse i henhold til SLAs 
standardinstruks for arkivledere, herunder at arkivet har 
faste åbningstider. 
Arkivlederen er arkivets daglige leder og formand for 
arkivudvalget. 

§6 ØKONOMI 
Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv drives for midler 
tilvejebragt gennem tilskud fra Stenløse Sogns 
Lokalhistoriske Forening, det offentlige, institutioner, 
virksomheder, andre foreninger og private. 
Arkivets reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 
på Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forenings 
generalforsamling. 
 

§7 I tilfælde af Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkivs ophør 
skal samlingerne anbringes efter nærmere aftale med 
Stadsarkivet. 
Eventuel formue overføres til Stenløse Sogns 
Lokalhistoriske Forening, subsidiært til andet 
lokalhistorisk arbejde. 
 

§8 VEDTÆGTSÆNDRINGER 
Disse vedtægter kan ændres på Stenløse Sogns 
Lokalhistoriske Forenings generalforsamling efter samme 
regler, der er gældende for dennes vedtægtsændringer. 
Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 12. marts 
og den ekstraordinære generalforsamling d. 2. maj 2002 
 
Jytte Boe Larsen (dirigent) Kaj Jensen (formand) 
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