Bestyrelsesmøde SKLA på Lokalarkivet Sundeved
Mandag den 27. februar 2012 kl. 0900
Dagsorden:
1. Drøftelse af Christians forslag om synliggørelse
Udsendelse af forslag, besvarelse på det enkelte arkiv?
Nordals- Sydals- og Sundeved arkiver får et evt. besøg af SKLA med henblik på udfyldelse
af skemaet. Formanden SYDALS, Næstformanden NORDALS og Sekretæren
SUNDEVED/BROAGER og GRAASTEN
Gennemgang og tilretning af skemaet. Skema udsendes med tidsfrist for aflevering.
Formanden orienterer Kleinschmidt.
Tidsfrist til den 17/3 2012 (Generalforsamling 11. april 2012 kl. 19 Augustenborg)
2. Danfoss arkivet har foreslået møde med SKLA´s bestyrelse fredag d. 9 marts
Tilmelding til mødet til formanden senest 1. marts 2012.
Formanden orienterer Kleinschmidt omkring bekymringen vedr. nye medlemmer/økonomi.
3. Eventuelt
Møde på Alsion den 13 marts 2012. Ang. kulturby 2017. Kleinschmidt inviterer.
Tilmelding senest 7 marts 2012. 2017foreningsliv@sonderborg.dk
Helene Petersen gennemgår et urevideret regnskab. Lille underskud på 77 kr.
Investeringsudgifterne til tyverialarm dækkes med 20 %. Der henstilles til Nordborg at få
dækket den tvungne tyverialarm af kommunen. Leasing fra Egen under afvikling?
For 2012 annulleres beløbet for leasing til Egen. Helene forsynes med fuldmagt til at
godkende et beløb på 4000 kr til dækning af kontorartikler.
Næstformanden gennemgår billedarkiv: Danskbillede.dk koster 6000 kr i årlig drift. Tilbud afvises!
Arkiverne henvises til ARKIBAS.
Augustenborg forespørger om brandsikring på det enkelte arkiv. Uerstattelige arkivalier kan evt.
flyttes til brandsikrede kommunale rum, efter at de er noteret i ARKIBAS.
Sagen undersøges til næste bestyrelsesmøde.
Besøgende på hjemmesiden 2007: 15.500 visits på SKLA 2011: 26.500 visits på SKLA
Digitaliseringer i LASS. Haderslev har investeret 30.000 kr. Kan SKLA foretage sig det samme? På
et tidspunkt bliver det nødvendigt. Kassettebånd skal overspilles og ned på DVD. Nødvendigt
udstyr skal i givet fald anskaffes! Sagen genoptages næste gang!
Generalforsamling i by- og miljøudvalget. Christian overvejer at udtræde.
Mødet slutter i god ro og orden kl 1200.
Ref. Arne Jessen

