Sønderborg Kommunes Arkivsamvirke.
Dagsorden:
Mødet afholdes den 30. august 2007 kl. 9.00
i arkivet i Ullerup.
I mødet deltager: Inga Petersen (IP), Christian Frederiksen (CF), Else Egholm
(EE), Peter Petersen (PP), Marie Hansen (MH), Anna Hansen (GH) og Helene
Petersen (HP)
Fraværende: _____________________________________________________
33. Godkendelse af referat________________________________________
34 Orientering fra formanden (CF) ________________________________
Jeg har den 10. juni sendt regnskabet for alle Lokalarkiver til Bjarne Kjær
Christensen, hvor det endelige tal for 2008 er budgetteret til 227.000 kr. Jeg
har ikke hørt noget fra ham eller forvaltningen. Jeg har ikke fået det endelige
regnskab fra Nordborg.
Jeg har sendt breve ud til de arkiver, der har søgt om et Arkibas 3. Jeg har
meddelt kassereren, at der må udbetales til dem, så jeg forventer, det kører
stille og roligt. Vi har så stadig stående til et helt nyt Arkibas 4 program, hvor
vi afventer SLA´s udspil, om dette køb kan udløse ret til, at alle lokalarkiver
får mulighed for at få Arkibas 4.
Jeg kan ikke deltage i SLA´s generalforsamling. Hvem kan repræsentere
bestyrelsen?
35 Orientering fra kasserer (HP)__________________________________
Herunder oplysninger om hvilke midler der er brugt af de 5000 kr. til vores
hjemmesidegruppe. Skal der frigives flere midler til hjemmesidegruppen?
Oplysninger om forbrug af midler til Arkibas programmer.
36. Hjemmesidesidegruppen (CF)__________________________________
Hjemmesidegruppen har nu fået sit domænenavn, købt hos DK Hostmaster,
som hedder - skla.dk -. Her kan man gå ind for at se, hvad de laver. Gruppen
betragter det som en foreløbig testversion, hvor de vil foretage deres
eksperimenter. Vi vil blive opkrævet et beløb for dette navn hvert år.
Gruppen ønsker at sende noget materiale ud gennem vore kanaler til alle
lokalarkiver. De har lavet et udkast til den henvendelse, som medsendes
denne dagsorden som bilag.
Bil. nr. 1 er brevet: Samvirke for Lokalhistoriske Arkiver
Bil. nr. 2 er: Skema til frimærkesideoplysninger.
Har vi bemærkninger til disse to breve, skal vi have dem klar til vores møde
med dem.
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I forlængelse af brevene vil hjemmesidegruppen besøge hvert enkelt arkiv
for at danne sig et overblik over arkivet og for at få en hjemmesidesnak med
det enkelte arkivs medarbejdere. De beder om, at hvert arkiv udnævner en
kontaktperson, også kaldet en webmaster.
De skal vide, hvem i bestyrelsen der skal have en SKLA-mail adresse.
Denne adresse kan automatisk stilles om til nuværende formands,
næstformands, kassererens osv.s personlige mailadresse. Sker der et
personskifte, vil den bare sende brevene til den nye persons personlige
mailadresse. Det er da smart. Hvem skal med på listen?
Der er planlagt et møde i Nordborg, men datoen bliver ændret fra den 5.
sept. Ny dato er ikke meldt endnu. Der skal en med foruden formanden.
Hvem vil gerne med?
Gruppen ønsker at vide, om vi skal give Holm mulighed for at være med.
Hvad siger bestyrelsen?
Vi har ikke taget stilling til, hvad vi kunne tænke os skulle med på
hovedhjemmesiden. Hvordan skal vi gribe det an?
37. Byggesagsarkiver, hvor står vi?_(CF)___________________________
I brev af 2. juni forberedte jeg det enkelte lokalarkiv om overdragelse af
byggesagsarkiver. Jeg forberedte dem på, at der kunne være gode ting til det
enkelte arkiv blandt de mange mapper, men det var et større og
pladskrævende arbejde at få det gode sorteret fra.
Der er sket det nye i sagen, at Kim Furdal vil anbefale, at det enkelte arkiv
gemmer alle mapper med alt i. Det giver et pladsproblem og det kræver som
det mindste, at vi får arkivet leveret i mapper i aflåselige stålskabe. Om
kommunen vil betale det, vides ikke. KF har bedt om en tilbudspris på denne
merudgift. KF vil også pege på en meget restriktiv udlånspolitik, der gør det
svært at ekspedere fra byggesagsarkivet, hvis vi skal overholde lovgivningen.
Her kommer naturligt en tanke om et Byarkiv, hvor det samlede
byggesagsarkiv kunne være en del af byarkivet. Skal vi foreslå byrådet at
lave et Byarkiv? Jeg ved, at Sønderborg Slot vil støtte tanken.
38. Forsikring af Lokalarkiver. (CF)_____________________________
Set i lyset af indbruddet i Ulkebøl-Lokalarkiv, vil jeg foreslå, at vi prøver på
at få sat skub i dels forvaltningen og dels det enkelte lokalarkivs overvejelser
om lås, mærkning, og deres forventning til en forsikring. Kim Furdal kendte
en agent, som han vil kontakte. Kim Furdal må sikkert også skulle aktiveres
for til at udtrykke en holdning til forsikringsspørgsmålet.
39. Eventuelt__________________________________________________

40. Næste møde:_________________________________________________________
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