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                                                                                                Rev.27.09.13 

 

Da en del kommunale arkivalier indeholder personfølsomme oplysninger, som er 

beskyttet mod indsigt og videregivelse i 75 år, er disse ikke alment tilgængelige. 

 

De af Lokalarkivets kommunale arkivalier, som skønnes at indeholde 

personfølsomme oplysninger, er derfor placeret i et aflåst stålskab i kælderarkivet, og 

kun de af Lokalarkivets medarbejdere, som har underskrevet en tavshedserklæring og 

gjort sig bekendt med, hvad dette indebærer, har adgang til stålskabets indhold. 

 

I særlige tilfælde, f.eks. i forbindelse med forskning, kan en person, som ønsker 

adgang til arkivalierne, få tilladelse til gennemse, men ikke kopiere disse, når 

vedkommende forinden har underskrevet en tavshedserklæring, og gennemsynet kun 

drejer sig om specifikke arkivalier. 

 

Ovenstående regler gælder tillige for ikke-kommunalt materiale, som giveren ved 

overdragelsen har ønsket beskyttet mod offentliggørelse i et fastsat åremål. En 

klausul herom vil fremgå af journalen. Sådanne arkivalier må kun behandles af 

Lokalarkivets personale. 

 

Stålskabet har 4 skuffer, hvor den øverste indeholder arkivalier i forbindelse med 

kommunesammenlægningen i 1970. 

Skuffe nr. 2 og 3 indeholder arkivalier fra Havdrup - Solrød kommune, idet 

sognerådsprotokoller og protokoller fra det sociale udvalg er samlet i skuffe nr. 3. 

Skuffe nr. 4 indeholder arkivalier fra Jersie – Kirke Skensved kommune. 

 

I efterfølgende oversigt over de enkelte arkivalier i stålskabet er i ( ) angivet, fra 

hvilket år det pågældende arkivalie vil være alment tilgængeligt. 

 



Kommunale arkivalier med personfølsomme oplysninger, placeret i stålskab i kælder. 
Arkivalierne er alment tilgængelige fra  (år). 

 

Havdrup-Solrød kommune. 
Sognerådsprotokol 1937-47 (2023) 

Sognerådsprotokol 1947-53 (2029) 

Sognerådsprotokol 1953-58 (2034) 

Sognerådsprotokol 1958-60 (2036) 

Sognerådsprotokol 1960-63 (2039) 

Sognerådsprotokol 1963-65 (2041) 

Sognerådsprotokol 1965-67 (2043) 

Sognerådsprotokol 1967-69 (2045) 

Sognerådsprotokol 1969-70 (2046) 

Socialudvalgets protokol 1933-40 (2016) 

Socialudvalgets protokol 1940-53 (2029) 

Socialudvalgets protokol 1954-63 (2039) 

Socialudvalgets protokol 1963-67 (2043) 

Socialudvalgets protokol 1967-70 (2046) 

Forhandlingsprotokol for Værgerådet 1906-47 (2023) 

Protokol for børneværnet 30.05.49-16.02.70 (17.02.2045) 

Plejeprotokol for Havdrup-Solrød kommunes Børneværn 1932-53 (2029) 

Udbetaling af alders- og invaliderente 1951-57 (2033) 

Udbetaling af alders- og invaliderente 1958 (2034) 

Hovedbog og Journal for Indbetalinger og Udbetalinger for Underholdbidrag 1939-49 (2025) 

Underholdsbidrag 1948 (2024) 

Underholdsbidrag 1949-52 (2028) 

Underholdsbidrag 1953-56 (2032) 

Protokol over underholdsbidrag 1951-53 (2029) 

Protokol over underholdsbidrag 1955-57 (2033) 

Tørv og Brænde 1941/42 (2018) 

Bikassebog. Tilskud til levnedsmidler 1941-44 (2020) 

Forhandlingsprotokol for Aftenskolenævnet 1946-52 og Ungdomsskolenævnet1954-71 (2047) 

Udvalgs-, forhandlings- og regnskabsprotokol for bygning af alderdomshjem 1953-56 (2032) 

Udvalgsprotokol for skolebyggeriet i Solrød 1954-56 (2032) 

Kasse- og regnskabsudvalget. Forhandlingsprotokol 1967-68 (2044)  

Kasse- og regnskabsudvalget. Forhandlingsprotokol 1968-70 (2046) 

Kasse- og regnskabsudvalget. Forhandlingsprotokol 1970 (2046) 

Kassebog. Socialkontoret 1968-69 (2045)    

 

Jersie – Kirke Skensved 
Sognerådsprotokol 1933-49 (2025) 

Sognerådsprotokol 1949-53 (2029) 

Sognerådsprotokol 1953-59 (2035) 

Sognerådsprotokol 1959-65 (2041) 

Sognerådsprotokol 1965-70 (2046) 

Socialudvalget 1933-58 (2034) 

Socialudvalget 1958-70 (2046) 

Plejebørnsprotokol 1924-58 (2034) 

Protokol over plejebørn under tilsyn af børneværnsudvalget 1968-69 (2045) 

Skolekommissionsprotokol 1871-1948* 

Værgerådet 1905 – Børneværnet 1970 (2046) 

Forhandlingsprotokol for Ungdomsnævnet 1958-70 (2046) 



Udbetaling af alders- og invaliderente ca. 1948-52 (2028) 

Alimentationsprotokol 1933-54 (2030) 

Alimentationsprotokol II 1933-54 (2030) 

* Tilføjet d.27.09.13. Protokollen går frem til 1962 (2037) 

 

Kommunesammenlægningen 1970. 
Forhandlingsprotokol for fællesudvalget for Havdrup-Solrød og Jersie – Kirke Skensved 

kommuner 9.1.69-26.6.69  (2045) 

Protokol for det til forberedelse af sammenlægning af Havdrup-Solrød og Jersie-Kirke Skensved 

Kommuner samt Karlstrup sogn af Karlslunde-Karlstrup kommune nedsatte fællesudvalg  

14.8.69-12.3.70 (2046) 

Forhandlingsprotokol for normeringsudvalget nedsat af Sammenlægningsudvalget 1969-70 (2046) 

 

  


