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Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke. 
Referat: 

Mødet afholdtes torsdag den 20. november 2008 kl. 9.00 
på Arkivet i Kegnæs 

 
Til mødet er indkaldt: Inga Petersen (IP), Christian Frederiksen (CF), Else 
Egholm (EE), Peter Petersen (PP), Marie Hansen (MH), Anna Hansen (AH) 
og Helene Petersen (HP) 
 
Fraværende:___MH______________________________________________  
 
31. Godkendelse af referatet fra sidste møde_________________________ 
 Referatet godkendt. 
 
32. Orientering fra kasserer (HP)__________________________________ 
HP orienterer om de bevægelser, der har fundet sted på kontoerne. I den 
forbindelse skal vi tage en principbeslutning omkring dækning af 
Arkibaskurser, da det er mit indtryk, at en del arkiver har taget det 
begynderkursus hos SLA, som ikke har noget med Arkibas at gøre. Skal der 
ydes tilskud til det? 
 Bortset fra en udgift til dækning af transport på godt 500 kr. er 
 der ikke sket ændring siden sidste møde. 
 Bestyrelsen præciserede, at der ydes tilskud til afholdelse af basis- 
 og grundkursus med 300 kr. pr deltager. Herudover ydes der 300 
 kr. i tilskud til udvidet kursus i Arkibas, men kun til én person pr. 
 arkiv.  
 
33. Nyt fra formanden_(CF)_____________________________________ 
Takkebrev fra Peter Dragsbo for gave på hans 60 års fødselsdag. 
 
Oksbøl er med i forsikringsordningen, som nu er underskrevet og træder i 
kraft pr. 1. januar 2009. Den 1. jan. vil der hvert år frem ske en 
dyrtidsregulering af præmien.  
 
 Bestyrelsen er inviteret med i de kommende møder i 
 Kulturarvrådet ved formanden. Der blev orienteret om rådets 
 sammensætning og hvilke sagsområder Kulturarvrådet 
 beskæftiger sig med. Det drejer sig om 4 møder pr. år.  
 
34. Oksbøl melder sig ind_______________________________________ 
Oksbøl vil med i Samvirket pr. 1. januar 2009. Herfra skal de betale på lige 
fod med os andre. Jeg har sendt dem love og regnskabsopgørelser. Jeg har 
skrevet til forvaltningen, at vi nu får et arkiv mere, til at deles om kagen, i håb 
om, at ”kagen” må blive større.   
Jeg tror ikke, Oksbøl hidtil har fået tilskud fra kommunen.  
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 Oksbøl blev budt velkommen af bestyrelsen, og formanden skal 
 sende dem et velkomstbrev.  
 
35. Gebyrlister(CF)____________________________________________ 
Hvilken modtagelse har den udsendte gebyrliste haft? Det har på Sønderborg 
Arkiv betydet, at de bag på deres udleverede billeder klæber en mærkat, der 
understreger, at billedet er til privat brug og alle rettigheder er arkivets.  
 Bestyrelsen var af den opfattelse, at udspillet var blevet godt 
 modtaget. I flere arkiver var der udarbejdet nye prislister. 
 
36. De forestående arkivregnskaber(CF). ___________________________ 
Som bilag sender jeg skema og følgebrev fra sidste år. Vi skal have aftalt, 
hvordan vi skal klare det i år og om der skal ske ændringer i skemaet. Jeg 
mener vi nu efter en 2-årig indkøringsperiode kan stramme op, kræve 
tidsfristen overholdt og i år kun acceptere revisor-underskrevne regnskaber.  
 Der skal ikke ske ændringer i regnskabsskema fra sidste år. Nu 
 er regnskabet tilpasset skemaet, og der fandtes ingen oplagte fejl i 
 skemaet. Ledsagerbrevet skal tilpasses af CF.  
 Det underskrevne regnskab for 2008 og budgettet for 2009 skal 
 være bestyrelsen i hænde den 1. februar 2009. Regnskabet for 
 arkiverne danner baggrund for det åbne budgetmøde der 
 indkaldes  til den 19. februar. Se punkt 41.  
 
37. Lokalrådetsarbejde (CF)______________________________________ 
Lokalrådet har haft et møde den 18. september, hvor vi bl.a. havde en 
evaluering af den møderække, der har været til dato og museets opfattelse af 
rådets nytteværdi. (se medsendte brev fra rådets formand, Carsten Porskrog 
Rasmussen).  
 Referatet fra evalueringen af mødet, skrevet af Lokalrådets 
 formand: Carsten Porskrog Rasmussen, ved udsendt som bilag. 
 Lokalrådets arbejde ” bidrager til at styrke samarbejdet mellem 
 foreninger og institutioner.” Lokalrådet ønsker, at samarbejdet 
 fortsætter. CF kunne fortælle, at Museet på Sønderborg Slot 
 ligeledes vægter samarbejdet meget højt.  
 
38. Generalforsamling i april måned (CF)___________________________ 
Dato og sted for mødet? 
Hvem skal vi have med som gæst? Skal vi have et tema? 
 Vore to konsulenter, Bjarne og Poul fra forvaltningen inviteres 
 med, ligeledes Hjemmesidegruppen. Er der tid til overs, vil CF 
 orientere om oplevelsesture/fortælleture.  
 Generalforsamlingen finder sted i Augustenborghallen torsdag 
 den 23. april kl. 19.30. Kaffe/te med smurt franskbrød for 40kr. 
 pr. person. Øl og vand kan købes. Der kan være ombygningsrod.  
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39. Nyt fra hjemmesidegruppen (PP)_______________________________ 
Orientering vedrørende stedkoder, der måske indføres for at kunne lave en 
mere specifik søgning i Arkibas til den tid.  
 PP orienterede om Preben V. Knudsens forslag til ensartede 
 stedkoder. Enighed om, at det var en rigtig god idé, som der kan 
 arbejdes videre med og som der gives grønt lys for skal være 
 gældende i endelige udformning, som der orienteres om.  
 
Tilbud fra hjemmesidegruppen om at servicere det enkelte arkiv.   
 Bestyrelsen udtalte stor glæde over hjemmesidegruppens tilbud 
 om tilbyde hjælp i det enkelte arkiv. I forbindelse med indførelse 
 af ARKIBAS vil behovet sikkert være stort.  
 
 CF orienterede om et aftalt møde i Egen mellem CF og 
 Hjemmesidegruppen den 2. dec.  vedrørende et forsøg på at få 
 gruppen til at overtage det arbejde der er med at få turene på 
 nettet. EE og PP medbragte bekymringer fra deres respektive edb-
 eksperter, at der ikke var tid til det, og det kunne koste af den tid 
 der tilbydes de enkelte arkiver som hjælp. CF gennemgik et par 
 ture og pointerede, at turene i høj grad var en måde at sælge 
 lokalarkivernes viden og at turene vanskeligt kunne laves uden om 
 det enkelte lokalarkiv.   
  
40. Eventuelt.     
 Intet 
 
41. Næste møde:    Budgetmøde_den 19. februar i Gråsten kl. 9.00_________      
 
 
 
    Christian Frederiksen                                       
    formand /referent  


