Bestyrelsesmøde, Lysabild 24. sep. 2012 kl.0900
Hermed bestyrelsesmøde i Lysabild Lokalarkiv mandag den 24. sept. kl 09 00
Dagsorden:
1. Møde med medarbejdere fra Sønderborg Kommune vedr. lokalarkivernes fremtidige lokaler.
Efter oplæg fra Lysabild, drøftedes muligheder for lokaler til Arkiver med Sønderborg Kommune.
Økonomi spiller en stor rolle. Lysabild ønsker sig et ophold i præstegården.
Andreas mente at med kulturhovedstad og overforbrug af penge, er det svært at skabe forståelse
for besparelse i arkivkredse. Carsten ville gerne vide noget om den kommunale holdning til fremtiden
for arkiverne. Chr. Frederiksen fortalte om Broager Arkivs forhold med hensyn til lokaler.
Arne berettede om Sundeved Arkivs forhold i Avnbøl. Poul Callesen kunne fortælle om Sønderborg
Kommunes indstilling til fremtiden. Historien er fundamentet til fremtiden. Flere deltagere var inde på at
fremtiden indebar en evt. sammenlægning af arkiver. Carsten berettede om en tendens til udvidelse af
arkiverne. Arkiverne er folk fra lokalområderne. Andreas kunne spore en positiv holdning fra kommunen.
Afslutningsvis kom der en udmelding fra kommunen, der gik ud på at arkiverne (SKLA) skulle komme med
et overordnet ønske, eller plan for det fremtidige arkivarbejde, herunder evt. samarbejde arkiverne imellem.
Andreas mangler en fast kontakt til politikerne.
2. Danfoss arkivets optagelse i SKLA vedtægter til fortsat drøftelse
Helene var til LASS møde med Kim Furdahl ang. Danfoss medlemskab. Kim anbefalede en optagelse
og observatørstatus i bestyrelsen. Der indføjes punkter i vedtægterne ang. optagelse og obs.status, som
skal med på næste generalforsamling.
3. Per. Carsten og jeg har været til møde på Sønderborg Bibliotek vedr. mulighed for samarbejde mellem
biblioteket og Arkibas.
Carsten beretter om arkibas på biblioteket. Arkibas udvikler sig hele tiden. Bibliotekerne er meget
interesserede i samarejdet indenfor Arkibas. Arkiverne har en klar fordel i samarbejdet, også ved opbevaring
af data. Det nuværende Arkibas har stoppet al udvikling. Arkibas 5 er på trapperne. Der findes et
konverteringsprogram fra akibas 4. Roskilde Bibliotek ”kører” systemet. Det enkelte arkiv er stadig ansvarlig
for arkivalierne med hensyn til indtastning. Udviklingen skal følges meget nøje, af hensyn til simpel
indførelse af data.
4. Drøftelse af Store Billeddag på Sønderborg Slot den 14. okt.
Chr. Frederiksen beretter om billeddagen. Annoncer i ugeaviser er ikke kommet ud. Vi forsøger igen.
Flytbare tavler er lånt ud. Chr. Frederiksen har lavet forskelligt til arkiverne, som de kan tage med.
Chr. Frederiksen undersøger muligheder for salg af skrifter m.m.
Mulighed for opstilling den 13 oktober. Alle, undtagen Oksbøl og Holm, har tilmeldt sig.
5. Eventuelt.
Helene fortæller om årsmøde i Lass. Lass ville gerne have lokalhistoriske billeder og et foredrag
af ca. 20 min varighed. 2-3 februar på Landsarkivet. Arkiverne bedes kontakte: karinkaad@hotmail.co
Ref. sendes til pvk@oehus.dk Preben Knudsen i fremtiden. Vendelbo viser en folder til udgivelse, skal drøftes
på et bestyrelsesmøde. Chr. Frederiksen foreslår en kampagne til søgning af medarbejdere.
Vi skal have repræsentanter lokalt til modtagelse af arkivalier i forbindelse med dødsboer m.m.
Det skal der også agiteres for! Kim Furdal var villig til at holde et møde med Nordals, ang. sammenlægning
af arkiver, under visse omstændigheder. Andreas skal sige noget på Historiks Samfunds årsmøde i
Svenstrup, den 6 nov. 2012.. Næste møde: 3 dec. 2012 Holm.
Arne Jessen
Sekretær SKLA

