Bestyrelsesmøde SKLA 03.12.2012
Mandag den 3. dec. kl. 09 00 på lokalhistorisk Arkiv i Holm
Dagsorden:
1. Evaluering af Store Billeddag
Hvad kan vi gøre bedre næste gang.
Markedsføringen intern og extern skal være bedre.
Chr. Frederiksen: Tipskuponen var ude i rette tid.
Vigtigt at email kommer ud og bliver læst.
Chr. Frederiksen: Det var uheldigt, at pressen først

til allersidst skrev om vores arrangement.
Informationer skal i fremtiden bedre koordineres mellem
Kommune/slot og SKLA. Vi skal blive bedre til at angive vore ønsker

med hensyn
til antal borde og stole til næste gang og være i så god tid, at vi måske kan låne
foldeskærme til ophæng.
2. Optagelse af Danfoss Arkivet
Herunder udarbejdelse af samarbejdsaftale.
Formanden har orienteret Danfoss om at bestyrelsen fuldt
og helt går ind for en optagelse. Optagelsen skal med på
generalforsamling og godkendes. Danfoss er tilfreds med det.
3. Evt.
HistoriskAtlas:
Passwords til oprettelse af lokaliteter
Bestyrelsen opfordrer arkiverne til at finde folk til oprettelse
af lokaliteter på HistoriskAtlas.
Holm Arkiv: Hvad kan man søge om ? Økonomi. Udgivelser m.m.
Forsikringer m.m. Arkivlederkursus.
Holm har fået 3 nye på arkivet.Åbent hus én gang månedlig.
Takkekort fra Bitten Clausen.
Møde med kommunen i Lysabild. Der er ikke taget beslutning om noget.
Formanden har taget kontakt med Hr. Kleinschmidt. Ingen dato om møde
med SKLA endnu. Formanden holder gryden i kog.
Ang. 1864 har Chr. Frederiksen været til møde. Hvad skal vi gøre til 2014.
Emnet bliver rigtig stort. Lokaliteter indlægges på hjemmesiden SKLA via
HistoriskAtlas. Rundture i 2014. Opgavefordelingen er vigtig.
Udstillinger på arkivet om 1864. Billedmateriale i butikker om 1864.
Motiver fra samlere om 1864.
Augustenborg ang. folder om SKLA til reklamer. Alle skal komme med indlæg.
Hvervning af medarbejdere. Aflevering af arkivalier m.m.
Priser på elektronisk overførsel af billeder.
Lokalarkiver bedes gennemse deres billeder fra området fra Sønderborg Slots
hjemmeside. Billederne kan være behæftet med fejl.
Næste bestyrelsesmøde: mandag den 14. januar 2013

m.v.h. bestyrelsen SKLA ref.: Arne
r

