Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke.
Referat:
Mødet afholdtes torsdag den 7. maj 2009 kl. 9.00
i Arkivet i Ulkebøl
Torvet 12.
Til mødet er indkaldt: Inga Petersen (IP), Christian Frederiksen (CF), Else
Egholm (EE), Peter Petersen (PP), Marie Hansen (MH), Andreas Kaad (AK)
og Helene Petersen (HP)
Fraværende:______ingen_______________________________________

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen_________________
Ad pkt.3. Tilføjes. Endvidere er Else Egholm, Gråsten, med i
arkivsamvirket.

2. Konstituering(CF) ___________________________________________
Valg af: Formand:
Christian Frederiksen blev genvalgt
Næstformand: Peter Petersen blev genvalgt
Sekretær:
Marie Hansen blev genvalgt
Kasserer:
Helene Petersen blev genvalgt

3. Orientering fra kasserer (HP)__________________________________
Der er sendt penge ud til de enkelte arkiver.
Helene Petersen oplyste, at pengene er udbetalt til arkiverne.
Kassebeholdningen er nu 78 – 79.000kr.

4. Generalforsamlingen(CF)____________________________________
Næste år kan vi fremlægge model Egen på linie med den model vi brugte i år.
Det vil være fint, hvis vi kan vise forskellen, som modellen vil afvige i dette
regnskabsår (som vi har udregnet) og næste år. Så kan generalforsamlingen
tage stilling mellem de to modeller. Der findes også helt andre måder at
fordele pengene på, praktiseret andre steder. Det kan ske efter indbyggertal i
ens distrikt. Skal vi finde andre fordelingsmodeller til næste år end den vi
anvender og model Egen?
Til næste år vil Egen modellen og vores nuværende blive forelagt
på generalforsamlingen. Så er der noget at vælge mellem.
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Der var enighed om at give Per Thomsen et par flasker vin for sit
store arbejde i en række lokalarkiver.
Er der kommentarer til beretningen?
Den var for lang (som sædvanlig). Den blev af flere opfattet mere
som formandens beretning end bestyrelsens beretning.
EE var ikke tilfreds med flere af afsnittene, f.eks. om fremtiden og
om arkibas. EE kritiserede, at beretningen i afsnittet om: De
faktiske udgifter, - hvor tilskuddet til driftsudgifterne kunne
opgøres til ca. 50 % også omtalte forvaltningens syn, der så på de
samlede omkostninger til arkiverne. Det var at give dem gode
idéer til ikke at yde arkiverne større tilskud, mente EE.
Formanden sagde, at sigtet med en detaljeret beretning var at
informere de arkivmedlemmer, der ikke gennem året var blevet
bekendt med, hvad Samvirket foretog sig.

Er der i forbindelse med generalforsamlingen opstået et behov for
vedtægtsændringer?
Ingen ændringer

5. Rabatkort til Kontor Syd(CF). ___
________
Der er leveret adresser på lokalarkiverne til Bjarne på forvaltningen. Der vil
blive tilsendt et plastickort til hvert arkiv, lydende på arkivets navn.
Arkivernes navne vil blive tilsendt Kontor Syd.
Er der kommentarer til Bjarnes udlægning?
Bjarne Kjær Christensen oplyste, at rabatten er 15 % på
kontorartikler, 10 %. på blækpatroner og 37 % på kontormøbler.
CF fortalte, at der var indsendt adresser, så det omtalte
plastickort snart vil blive sendt til Lokalarkiverne.
6. Hjemmesidegruppen (CF). _________________
_____________
Der er kommet nogle ønsker frem fra hjemmesidegruppen. Bl.a. vil de
undersøge hvor meget en fælles virusbeskyttelse vil kunne købes for. Må den
f.eks. indeholde reklame?
Så har der været tanker fremme om at købe en diasscanner, der kunne udlånes
på skift til arkiverne.
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God ide med en fælles virusbeskyttelse. Hjemmesidegruppen
bliver bedt om at komme med et tilbud med og uden reklamer.
God ide med en diasscanner til udlån, men behovet skal
undersøges først, og måske findes der scannere, der kan lånes ud
fra andre arkiver?

7. Ansøgning til næste års budget (CF)____________________________
Er der nogle bemærkninger til næste års budgetforhandlinger, der må være
lige om hjørnet.
Enighed om at søge en forhøjelse af puljen. Der skal aftales et
møde med forvaltningen inden budgettet afleveres.
8. Lokalhistorisk Arkiv for Arbejderbevægelsen i Sønderborg (CF)__
Jeg har udsendt nogle bemærkninger desangående, men min holdning er, at vi
skal arbejde positivt for at få dem med. En adskillelse vil kun skade os, tror
jeg. Hvad gør vi?
Der skal senest en redegørelse til Kim Furdal, hvor han bedes
tage stilling til denne principielle sag. Vi skal tale med
forvaltningen om situationen.
9. Medlemskab af SLA ved brug af Arkibas (CF)__________________
Det har vist sig, at man ikke behøver at være medlem af SLA, hvis man
bruger Arkibas. Man kan nøjes med en brugerlicens, som er noget billigere
end et medlemskab kan være. Medlemskabet er indbyggerafhængigt, men det
er brugerlicensen ikke.
CF redegjorde for problemet. CF vil undersøge om
kollektivt medlemskab af SLA er muligt?
10. møde den 13. maj i ABM-samarbejdet (CF) ____________________
Dagsordenspunktet er bl.a. om Historisk Atlas for Sønderborg Kommune.
Hvordan kan vi lave en Sønderborg-Wikipedia?
Hvordan ruster vi os til det?
På mødet den 13. maj i ABM-udvalget blev der nedsat et udvalg,
der skal udarbejde en to siders beskrivelse af projektet med det
formål at kunne søge fondsmidler til opgaven. Samvirket er med i
dette udvalg. Jeg vil bl.a. lægge vægt på, at der udarbejdes klare
retningsliner for, hvordan der skrives artikler til SønderborgWikipedia, så det får et ensartet udtryk og vore bidragsydere vil
føle sig godt guidet gennem programmet. Ansøgningen skal være
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klar til september.
På mødet blev det tidligere omtalte emne for skolernes
efterårsferie på bibliotekerne og museet fastholdt, og det skal
være ”kaniner”. Der vil komme et brev til arkiverne om at
bidrage med billeder, artikler og andre arkivalier til udstillingen.
11. Eventuelt__________________________________________________
12. Næste møde:

Mandag den 10. august 2009 kl. 9.00 på
lokalarkivet i Avnbøl.
mh
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