STORMØDe
på Bakkensbro Skole, Ullerup. Den 19. juni 2014.

Referat
Det er en umulig opgave at referere det hele, men her er det vigtigste, set med referentens
øje og med hjælp fra andre i bestyrelsen. cf
Indlægsrunden:
Stephan Kleinschmidt (SK) byrådspolitiker: Politikerne vil bakke op om de
lokalhistoriske arkivers fremtidsdrømme. (SK er idémanden bag stormødet).
Ønsker I bedre lokaler, så gør opmærksom på ledige rum i nærområdet.
Tomme bygninger ønskes af politikerne solgt, eller brugt til noget
fornuftigt.
Charlotte Riis Engelbrecht (CRE) byrådspolitiker: Turde garantere for, at et stort flertal
i byrådet står bag ønsket om at bevare og fremtidssikre arkiverne. Om de
ekstraordinære midlerne fremover vil tilflyde arkiverne i samme omfang,
turde C.H.R. dog ikke garantere. Skal der være færre arkiver, er det op til de
enkelte arkiver selv. Arkivernes vigtigste ressource er de frivilliges daglige
indsats.
Kim Furdal (KF) Lokalarkivernes konsulent: KF gav en historisk oversigt over
lokalarkivernes opståen og betydning for lokalsamfundet. Ofte det sidste
der er tilbage i området sammen med forsamlingshuset og kirken.
Købmanden, skolen, tanken, småhåndværkeren m.m. er flyttet/nedlagt.
Derfor vil man meget nødig give slip på lokalarkivet.
Else Egholm (EE) arkivleder i Gråsten: Else Egholm er leder af bestyrelsens
uddannelsesudvalg, der suppleres af Randi Helming, Broager og Helene
Petersen, Ulkebøl. EE fremhævede det vigtige i at lære arkiveringens kunst
som en forudsætning for den elektroniske indtastning. Randi og Else vil
tilbyde undervisning i at arkivere i mindre hold på de enkelte arkiver.
Tilbuddet vil starte i september.
Jens Ove Hansen (JOH) arkivleder i Nordborg: Der er 5000 medlemmer der økonomisk
bidrager til arkivernes arbejde. Arkiverne er klar til forandring, men vi skal
bare tænke os godt om, inden vi beslutter os.
Karl Posselt (KP) bibliotekar i Tønder, medlem af Historisk Atlas´ bestyrelse: En
gennemgang af Historisk Atlas´ muligheder, der understreger den betydning
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som formidlingsplatform HA kan være for lokalarkivernes arkiverede
historier. Kunne se, at mange arkiver i området havde taget hul på
muligheden.
Kasper Hovgård (KH) Calm/Adlib: Forklarede om programmer, der er bl.a. er udviklet
til lokalarkiverne, så de er håndterbare og enklere end Arkibas. Det kan
fuldt og helt erstatte Arkibas. Samarbejdet med biblioteker og museer gør
muligheden for et samspil med en række store aktører for en mulighed og
vil være en styrke i formidlingen til brugerne/kunderne.
Deres programmer kan tilsluttes umiddelbart og arkibasindtastninger kan
nemt konverteres.
Dorthe Søborg Skriver (DSS) direktør i Arkibas: Arkibas5 er færdig til september
2014. I oktober 2014 vil der være officiel åbning af Arkibas5.
Formodede, at ArkibasDK vil være tilgængelig i 2015.
Udviklingsarbejdet går hurtigt. Der vil ske forenklinger, så brugere vil
opleve programmet som mere logisk opbygget.
ArkibasDK vil uden tvivl medføre flere henvendelser til arkiverne, og den
øgede interesse kan medføre flere medarbejdere som en sidegevinst.
Samtidig vil arkiver, der ikke er på nettet, opleve en øget utilfredshed fra
deres kunder.
Der vil blive tilbudt arkiverne en mulighed for at gemme deres billeder i en
stor opløsning. Ligeledes mulighed for at gemme lyd og film.
Der vil være et politisk krav om, at de store udbyderes programmer kan
arbejde sammen til gavn for brugerne.
kaffe
Spørge/svar runden:
Tandslet arkiv: Ros til EE og uddannelsesudvalget. SK oplyser, at man til rekruttering af
nye medarbejdere kan søge interrektmidler. SK tilbød at være behjælpelig.
Anbefalede en studietur til de tyske arkiver syd for grænsen.
DS forklarede, at man med arkibas.dk kan søge oplysninger fra arkiverne
overalt i verden.
Egen:

KF svarede på spørgsmål om kurser at LASS bl.a tilbyder kurser i Arkibas,
der fremover naturligvis vil matche Arkibas5. Kurserne er velbesøgte.
Arkiverne skal bare efterspørge kurser, så vil de blive lavet. Det gælder
også kurser, der i dag ikke tilbydes.
DS fortæller, at deres kurser fremover vil være i Arkibas5

Broager:

JOH svarer, at der er afsat 50.000 kr. i år og næste år til fibernet. Carsten
Nicolaisen (CN), bibliotekar i Sønderborg forklarede, at en række
lokalarkiver havde fibernettet ganske nær ved og derfor nemt kunne
tilsluttes.

Egen:

Styreprogrammerne udfases. Det haster med nye maskiner
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CN: Der endnu ikke er truffet afgørelse omkring fælleskommunale
løsninger vedrørende indkøb og tilslutning af hardware til bibliotekets
server. Senere forklarer CN, at måske vil det kræve en nærmere tilknytning
til det kommunale væsen for at kunne løse problemer med edb-indkøb og
serveradgang.
Hørup:

Der anvendes i dag ca.7 kr. pr. indbygger til arkiverne. Vil dette beløb
kunne hæves? CRE kunne ikke give nogen garantier. Det kan politikere
ikke. Gerne støtte her og nu, men man kan ikke binde kommende
politikerer.
En våd kælder med risiko for skimmelsvamp er ikke optimal på nogen led.
Ønsker at komme op i stueniveau. CRE svarer, at hvis man ikke bliver hørt,
er de velkommen til at henvende sig, så hun kan bringe ønsket videre til
forvaltningen. CRE sagde, at medarbejderne ikke skal sidde i en kælder
med risiko for skimmelsvamp. Det vil også være umuligt at skaffe nye
medarbejdere i den situation.

??

CN slog fast, at det bliver nødvendigt med en fælles central opbevaring af
arkivalier, da der ikke vil være mulighed for at lave de rigtige løsninger i de
enkelte arkiver. SK: Museerne arbejder på et nyt fællesarkiv. Måske var her
en mulighed? KF supplerede, i det han pegede på den mulige skepsis blandt
lokalarkiverne, at man skulle se mulighederne og ikke begrænsningerne.
SK slog fast, at det enkelte arkiv skulle være opmærksom på ledige lokaler,
der kunne afhjælpe placeringsproblemer.

Egen?

Der blev forespurgt, om man kunne anvende de personer, der skulle finde et
nyttejob i lokalarkiverne? CRE svarer, at man kunne beskrive en stillings
indhold og opgaver og ansøge om en person i nyttejob.

Broager:

Efterlyste en mere klar definition på, hvad Adlip kan. KH forklarede, at det
var en fuldstændig løsning på alle registreringsopgaver. Det kan mere end
Arkibas nogensinde vil kunne, da det udvikles på mange brugerflader.
Selvfølgelig vil de overholde de prisaftaler og gebyrer der aftales i den
periode de løber. Herefter skal der laves nye aftaler.
CN mener, at det er en meget kompliceret proces at skulle vælge mellem
Arkibas og Adlib og det skulle afgøres i samarbejde med SKLA´s
bestyrelse.

Egen:

Efterlyste en mulighed for bare at lægge diverse andre dataer til opbevaring
på bibliotekets server. CN oplyste, at det kunne man bare ikke lige sådan.
Det var kompliceret.

Sundeved: Spørger ind til økonomien bag Arkibas. DSS svarer, at det har været
nødvendigt at søge midler for at kunne lave Arkibas5 og Arkibas.DK. Er
sikker på, at Adlib vil være en dyrere løsning end Arkibas for brugerne. Der
er driftsøkonomi bag en stadig udvikling af Arkibas.
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CN peger på, at man skal se udviklingen i et 10 års perspektiv. Så kan
billedet nemt ændre sig.
KF bemærkede, at når Arkibas.DK kom op at køre, var der adgang til én
million billeder på én gang.
Broager:

Kan man ikke bare fremover anvende udklip fra informedia til arkivernes
udklipssamlinger? DSS svarede, at det kunne man ikke. Det kræver dyre
abonnementsordninger. KH supplerede, at det ville koste penge.
Afslutning:

Arne:

Slog fast med syvtommersøm det nødvendige i at rekruttere nye
medarbejdere. Gerne én om året
Afsluttede og takkede indlederne og de mange fremmødte fra arkiverne og
ønskede, at alle måtte komme godt hjem.
cf
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