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

Brunsnæs, den 8. marts, 2008
Til alle Lokalarkiver.

Emne:

Fælles forsikring for Lokalarkiverne:

Jeg havde vist lovet, at de enkelte arkiver fik besøg af en forsikringsmand. Det sker ikke,
hvis vi skal opnå en fordelagtig fælles forsikringsordning. Vi skal selv oplyse selskabet
om de ting, vi ønsker forsikret. Så vil Bo Buch-Larsen, som er assurandør ved
Sønderjysk Forsikring, udarbejde en fælles erhvervspolice til alle lokalarkiver.
Vedlagt er et skema, som bedes udfyldt, hvis man ønsker at være med i en fælles
forsikringsordning. Det skal ske snarest og fremsendes til undertegnede, der så sender
skemaerne samlet til Sønderjysk Forsikring.
Da der er arkiver, der ingen forsikring har for tiden og andre, der har meget dyre
forsikringer, bedes I reagerer hurtigt og inden for 14 dage fra I har modtaget brevet.
Har I forsikret i Sønderjysk Forsikring eller i andre selskaber som skal aflyses, så oplys
policenummer m.m., så Sønderjysk Forsikring kan opsige aftalerne.
Er der tale om meget værdifulde samlinger, kan der efterfølgende blive tale om at se på
arkivets låsesystem.
Der er angivet mulighed for at ønske en erhvervsansvarsforsikring knyttet til. Det drejer
sig om det ansvar man pådrager sig, når en kunde kommer galt af sted ved et besøg på
arkivet, og arkivet kan gøres ansvarlig for ulykken. Denne udvidelse koster ikke så
meget, og jeg vil mene, at vi bør have den i pakken. Det kommer den, hvis et flertal
blandt arkiverne ønsker det.
Kælderdækning er nødvendig, hvis man opbevarer arkivalier i kælderen.
Betalingen af en fælles forsikringsordning vil blive betalt af den kommunale tildelte
pulje men kun pålagt de arkiver, der har tilmeldt sig ordningen. Udgifterne vil blive
fordelt efter forholdstal der fremkommer ved at se på arkivets samlede værdi til nypris.
Et stort arkiv vil således komme til at betale mere end et lille arkiv.

Husk at sende det udfyldte skema hurtigst muligt og senest 14 dage fra
modtagelsen til CF.
Med venlig hilsen
Pbv. Christian Frederiksen

Forsikringsskema:
Udfyldes og indsendes.
Lokalarkivets navn: _______________________________________
Adresse: ________________________________________________
Postnr. By _______________________________________________
Arkivet har tegnet følgende forsikringer, der angives med selskab,
policenummer og art:
___________________________________________________________

1. Angive værdien af arkivets møbler, opgjort til
nyværdi.
( Stole, borde, skabe, hylder, lamper, pengeskabe,
arkivskabe, kortkasser osv. )

Samlet pris til
nyværdi:

2. Samlet nyværdi af jeres EDB og PC-udstyr.

Samlet pris til
nyværdi:

3. Nyværdi af administrationsudstyr, f.eks. kopimaskine,
scanner, skrivemaskine og andet udstyr.

Samlet pris til
nyværdi:

4. En sum til arkivalier. Det er et svært punkt, da langt de
fleste ting er uerstattelige. Man kan opgøre brevkortene, der
i dag handles for 20 pr. stk. Der er sikkert en hel række
bøger, hvis priser er kendte. Om ikke andet, så er der en
antikvarisk pris.
5. Skal I have kælderforsikret?

Skønnet værdi
af omtalte ting.

6. Ønskes erhvervsansvarsforsikring

Ja/nej

Ja/nej

Ovenstående fællesforsikring vil under alle omstændigheder dække:
Brand, tyveri med hærværksskader, vandskade og
erhvervsansvarsforsikring (hvis der er flertal for det)

