Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke.
Referat:
Mødet afholdes den 6. marts 2008 kl. 9.00
på arkivet i Broager
I mødet deltager: Inga Petersen (IP), Christian Frederiksen (CF), Else Egholm
(EE), Peter Petersen (PP), Marie Hansen (MH), Anna Hansen (AH) og Helene
Petersen (HP)
Fraværende:
________________________________________________
Anna Hansen var ikke mødt.
01. Godkendelse af referat________________________________________
Referatet fra sidste møde blev godkendt.
.

02. Orientering fra formanden (CF) _______________________________
Store Lokalhistoriske Dag er fuldt tegnet og forventes afholdt efter planen.
Oksbøl er med på lige fod med os andre. Der har været afholdt pressemøde og
skrevet i JydskeVestkysten om dagen. Hørup spørger, om vi skal nøjes med at
holde åbent 2 timer. Det kunne godt udvides til tre timer, synes de. Nu er
tidspunkterne meldt ud til pressen, så det er lidt svært at ændre. Men jeg
forstår godt deres tanke.
Store lokalhistoriske dag blev gennemgået. Flere arkiver holder længere åben
lørdag den 15. marts og annoncerer det i pressen.
Forsikringssagen fortsætter igen, efter at havde ligget stille et stykke tid.
Skal der laves en fælles erhvervsforsikring, skal hvert arkiv lave en liste over
1. inventar, møbler skabe, hylder, stole osv. Alt til nyværdi
2. Edb-udstyr, kopimaskine og andet elektronisk udstyr
3. Arkivalier, hvor vi kan prissætte bøgerne (anskaffelsespris eller antikvarisk
pris). De øvrige arkivalier kan kun vanskeligt prissættes.
På den baggrund kan der fås en vand, brand, tyveri og hærværksforsikring til
reduceret pris.
Forsikringsspørgsmål blev drøftet. Et skema sendes snarest ud til
de enkelte arkiver.
Byggesagsarkivet er overtaget af Slottet til videre forhandling. Der er sørget
for en midlertidig opbevaring, indtil der sker en afklaring om oprettelse af et
Kommune-/Byarkiv. Det er en politisk beslutning, som ligger til afgørelse.
Endnu ingen endelig afklaring. Der er søgt midler ved Kommunen
til en professionel sortering af alle de 500 reolmeter byggesager. .
03. Orientering fra kasserer (HP)__________________________________

1

Hvordan ser der ud med vores kassebeholdning? Vi har bl.a. betalt
kommunelicensen for Arkibas.
HP forelagde et foreløbigt regnskab og budget. Vi holder os inden
for vore økonomiske rammer.
04. Hjemmesideside- kursus (CF)__________________________________
Der er bevilliget ekstra 15.000 kr. til udgifter i forbindelse med hjemmesiden.
Der er god tilslutning til kurset den 8. marts. Vi har lovet at betale fortæringen
til kursusdeltagerne.
Af det foreløbige regnskabet fremgik det, at der indtil nu er
udbetalt 3258 kr. til hjemmesidefolkene. Beløbet er udbetalt til
dækning af kørselsudgifter.
05. Arkivregnskaber (CF)________________________________________
Er der bemærkninger til det udsendte skema og brev, som danner baggrund
for de tilbagemeldinger vi får omkring arkivernes driftsudgifter. Jeg vil
gennemgå de indkomne skemaer, der skal danne baggrund for den
fordelingsnøgle, kommunens midler skal fordeles efter. Jeg vil bede Helene
om at forestå udregningerne og gøre det klart til generalforsamlingen, hvor
det skal stå sin prøve. Vi ved endnu ikke, hvor stort et beløb vi får fra
Kommunen. .
CF gennemgik de indkomne budgetforslag og regnskaber. Vi var
enige om, at renteindtægter, kursgevinster, afskrivninger,
anskaffelser af EDB og andre større nyanskaffelser ikke skal
fremgå af regnskabet. CF gennemgår princippet ved
generalforsamlingen. HP overtager regnskaberne og udarbejder
den række forholdstal, hvorefter den kommunale støtte fordeles.
06. Kommunelicensen og Kursustilbud (CF). _______________________
Jeg vil gennemgå aftalen, så vi ved, hvad vi har skrevet under på.
Vi skal diskutere det kursustilbud i Arkibas 4, der er kommet til os fra SLA.
EH anbefaler, at man allerede nu går på kursus
vedrørende Arkibas 4. (Hun har selv deltaget med udbytte)
CF udsender snarest program med supplerende oplysninger.
Det blev besluttet at bruge 300 kr. pr. person som støtte til de der
følger et grundkursus. Pengene tages af Arkibasmidlerne.
07. Initiativ om oplevelsesturer fra Landsbylaugene (CF). ____________
Der er sendt et brev ud fra Marianne Tychsen Dynt omkring etablering af
spadsereturer rundt om i Kommunen. Disse ture skal bl.a. forsynes med
skriftlige/fotografiske oplysninger, som skal gøre oplevelsen for brugerne
langt mere interessant. Disse oplysninger skal bl.a. komme fra
Lokalarkiverne. Hvordan vil vi forholde os til det?
Arkiverne vil være indforstået med at give de oplysninger
landsbylaugene eventuelt vil have. ”Det er det vi er til for.”
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08. Hvordan stiller vi os til et Kommune-Byarkiv? (CF). ______________
Vi skal drøfte fordele og ulemper ved en evt. etablering af et arkiv med en
professionel ledelse. Byggesagsarkiverne har udløst denne løsning på et for os
meget stort problem, og vi har peget et Kommunearkiv, hvor
byggesagsarkivet skulle opbevares samlet. Hvilke krav og ønsker skal vi
overveje at stille til samarbejdet, hvis politikerne vælger at ansætte en
byarkivar?
Det er vores opgave, at der ikke nedlægges lokalarkiver, og hvis
byrådet opretter et kommune-/byarkiv, skal bestyrelsen sikre, der
ansættes en person, der støtter lokalarkiverne og deres interesser.
Vi skal tilstræbe at være med i ansættelsesudvalget. Der udtryktes
frygt for, at lønudgifterne kunne beskære lokalarkivernes
økonomi.
09. Generalforsamling den 22 april (CF). ________________________
Vi skal aftale aftenens forløb.
Generalforsamlingen blev gennemgået. Beretningen udsendes
snarest til bestyrelsen. Der skal indkaldes til
generalforsamlingen inden påske. CF gennemgår de tal vi ønsker
oplyst i forbindelse med arkivernes driftsomkostninger.
Det blev aftalt, at de pågældende bag hjemmesiden hver får 2
flasker vin som en ekstra tak for indsatsen. HP indkøber.

10. Hjemmeside og de gule sider(CF). ________________________
Vil vi betale for, at SKLA kan ses på de gule sider?
Vi skal ikke med på de gule sider.
11. Eventuelt__________________________________________________
CF indkøber 3 flasker god vin til His. Fore. F. Als og Sundeved.
12. Næste møde:
Tirsdag den 8. maj 2008 kl.9.00 på arkivet i Augustenborg.
Christian Frederiksen
formand

Marie Hansen
sekr.
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