Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke
Form. Christian Frederiksen, Klør-Fire 20, 6310 Broager tlf.: 74 44 29 23 mail: chdf@get2net.dk

Brunsnæs, den 27. december, 2007

Til alle Lokalarkiver!

Vedrørende:

FORSIKRING:___________________________

Bestyrelsen sendte den 12. september et brev til alle lokalarkiver på baggrund af en
del arkivers vandskade og et indbrud med hærværk og tyveri. Det gik op for os, at
nogle lokalarkiver ikke havde nogen forsikringsdækning og andre havde meget dyre
omkostninger til forsikring. Vi har haft kontakt med alle lokalarkiver, og de flest
tegnede forsikringer er i selskabet: Synderjysk Forsikring. Det er også det selskab vi
har haft kontakt til.
Efter udtalelse fra Bo Buch Larsen, Synderjysk Forsikring, kan der være en
besparelse i præmien på op til 20 %, hvis alle lokalarkiver er forsikret i det samme
selskab. Det kan vi så håbe på er rigtig, og vi har fået tilsagn fra politisk hold, at vi
må betale alle forsikringer under et, af de fælles kommunale midler, vi fremover vil
modtage fra kommunen. (hvis præmiebetaling fra centralt hold er en betingelse for en
rabat).
Det er dog ikke kun besparelsen vi i bestyrelsen går efter. Det er nok så vigtigt, at alle
har en rimelig forsikring, så et indbrud ikke vil kunne slå benene væk under et arkivs
økonomi.
Jeg har på bestyrelsens vegne truffet aftale med Bo Buch Larsen, at han i det
nye år vil kontakte lokalarkiverne.
Vi anbefaler, at alle lokalarkiver har en branddækning, tyveri-hærværksdækning og
en vandskadedækning. Ansvarsdækning over for 3. person kan anbefales, men det må
hvert enkelt arkiv afgøre med sig selv.
En del arkiver er måske dækket ind på et eller flere af områderne gennem den
vært, de har til huse hos. Det kan også være, at nogle tror, de er dækket ind, men
ikke er det alligevel. Det vil være fint, hvis disse ting er helt klaret af, inden I bliver
kontaktet i det nye år.
Med venlig hilsen
Pbv. Christian Frederiksen

