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Formandens beretning 

Så gik der igen et år. Det var så andet år i den nye struktur med repræsentantskab, 

arbejdsgrupper og forretningsudvalg. En struktur, som vi synes, har fungeret fint. 

Det er vort indtryk, at der arbejdes stødt og intenst i de enkelte arkiver. Der har været 

gang i de forskellige arbejdsgrupper, som vi glæder os til at høre en status fra. 

Der er sket en del ting i det forgangne år.  

Lokalemæssigt går det også fremad, men vi mangler stadig en løsning for Hørups 

vedkommende. Vi er i dialog med kommunen, men har ikke en løsning endnu. Broager er i 

gang med at flytte til fine lokaler.  

Vi har alle svært ved at få yngre folk ind, men der arbejdes med sagen. 

Vi har holdt et økonomiseminar for kasserer og formænd. Det skabte mere ro om 

regnskabet. Husk lige at Gert ikke skal være overrevisor. I må selv være ansvarlig for I 

kender jo alle reglerne.  

Økonomien er blevet styrket meget, idet vi har fået en uddannelsespulje på 50.000 kr. 

årligt øremærket til uddannelse – kursusafgift og kørsel. Det fungerer således at bilag for 

udgifterne sendes til Gert, som så får pengene fra uddannelsespuljen og overfører dem til 

jer. 

Det har betydet at 20%s udgifterne kunne refunderes med 59%, hvilket er ganske pænt. 

Så havde IT gruppen en pulje til etablering af bredbånd og internet, en pulje hvor vi ikke 

brugte alle pengene. Resten af den pulje har vi søgt om at få over til vore driftsmidler i 

stedet for investeringsmidler. Det er man efter en del intern kommunal sagsbehandling 

gået med til. 

Det vil med andre ord sige, at SKLAs midler fra kommunen er øget betragteligt i perioden 

via disse 2 omlægninger. 

Vort samarbejde med kommunen har været fint, vi lytter positivt til hinanden og får som 

nævnt også resultater ud af samarbejdet. 

En tak skal lyde til Repræsentantskabet, arbejdsgrupperne, forretningsudvalget og jer for 

et godt samarbejde i det forgangne år.                                   På vegne af FU/Vagn Hesselager 


