Referat af Repræsentantskabsmødet
Tirsdag den 8. december 2015 i Asylet, Sønderborg

1. Efter kaffen og rundstykkerne bød Vagn Hesselager velkommen.
2. Forretningsudvalget (FU) har holdt et godt møde med kommunens folk.
Der var afsat midler i budgettet til uddannelse og IT også i 2016.
Der blev aftalt et nyt møde først i det nye år.
3. Derefter fulgte en opdatering fra de forskellige grupper.
FU var yderst tilfreds med arbejdet i grupperne.
Christian Frederiksen bad om at få referaterne udsendt til alle, samtidig med at de
blev sendt til webmaster.
Vagn sørger for at det sker, når han har fået referaterne.
a. Lokalegruppen:
Har været turen rundt i de sydalsiske arkiver. Hørup arkiv mangler i høj grad
flugtveje i deres arkiv. Der forsøges at skaffe fælles lokale. F.eks. det gamle
kommunekontor. Berørte arkiver er enige om et samarbejde.
b. Hjemmesidegruppen:
Arbejder på et nyt fælles hjemmesideprogram: Word Press.
Det nuværende system Webside Baker har kørt i 7 år og bliver ikke opdateret.
SLA kører kurser i IT systemet Word Press.
Gruppen synes at arkiverne alle bør have eget domæne.
Broager har været på kursus i Word Press.
Holm arkiv er lidt ked af, at der måske ændres på systemet: Nu kører det lige
så godt for dem.
Kommissoriet blev godkendt.
c. Uddannelsesgruppen:
Der er kørt et enkelt kursus i Billedregistrering.
Henrik efterlyser kursusemner der kan arbejdes videre med.
d. IT-gruppen:
Gruppen har ca. 110.000 kr. at gøre godt med i 2016.
Augustenborg og Nordborg har fået fibernet.
Har været i Ulkebøl, der har problemer med deres netværk.
Gruppen vil gerne orienteres om nye tiltag og ideer. Augustenborg har
problemer med telefoni.
FU skal undersøge om de overskydende penge må bruges til andet end
fibernet.
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e. Kulturgruppen:
Gruppens fremsendte forslag til fordrag blev drøftet. Der var delte meninger
om SKLA skulle gå ind i at udbyde foredrag, da der er mange om buddet.
Stemning for at vi prøver med det planlagte foredrag og ser hvordan økonomi
og opbakning er.
f.

Historisk Atlas:
Det planlagte kursus blev aflyst pga. manglende tilslutning.
Nyt kursus planlægges i marts 2016.

g. Arkibasgruppen:
Der arbejdes på at lave en fælles guide for Arkibas, der gerne skulle resultere
i en ensartet registrering.
Også en guide til rettelser af fejl overført fra det tidligere Arkibas4.
h. PR-gruppen:
Face-book
Foldere ”til bedemænd” bedes distribueret til arkiverne.
Forslag til folder om Historisk Atlas.
i.

ABM-udvalg:
Er gået lidt i stå med den nye leder af Slottet.
Store Billeddag. Arne Reggelsen vil gerne køre projektet videre. Entreen spille
en stor rolle i antal af besøgende. Måske et andet tidspunkt, et andet sted og
andet tema.
Enighed om at udskyde næste omgang til 2018. Slut på 1. verdenskrig.

j.

Forsikringsgruppen:
Forsikringerne udløber i 2019 så tages det op.
FU takkede endnu en gang for gruppernes indsats.

4. Generalforsamling 12. april 2016 på Danfoss.
Kirsten kontakter Georg Meister.
Underholdning efter generalforsamlingen?
En slægtsforsker kunne eventuelt inviteres.
5. Næste møde i repræsentantskabet: Tirsdag den 9. februar 2016. Kl. 9.00 til ca. 12.00 i
Asylet.
Der er kun en der er "arbejdsramt" og han sender sin suppleant.
6. Bordet rundt:
a. Kegnæs:
Er kommet godt i gang med Arkibas, desværre lidt på bekostning af
indsamling af arkivalier.
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b. Broager:
Har en gruppe fra Historisk forening til at lave udadvendt arbejde.
Den nye arkivleder er kommet godt i gang.
c. Ulkebøl: Er i gang med udgivelse af en ny bog.
d. Arbejderarkivet:
Vores arbejdsområde er kun arbejderbevægelsen.
Registrerer på et system i København.
e. Augustenborg:
Har "set" et par nye ansigter.
f.

Gråsten:
Har i stedet for "Arkivernes dag" haft en udstilling om "Gråstens lyserøde
elefanter", en udstilling om kvinder, der har betydet eller været med til at
skabe noget særligt i Gråsten.
Udgivet årsskrift nr 41.
Mangler flere frivillige.

g. Danfoss:
Kirsten efterlyste tilbagemelding på udsendt mail om de hjælpemidler der
findes i de enkelte arkiver. Vagn sender mailen en gang mere til arkiverne.
h. Egen:
Har fra januar ny åbningstid for besøgende.
"Arkivernes dag" 14. nov. 2015. Der kom 14 besøgende den dag.
Udflugt 2016 til Horsens Statsfængsel og Koldinghus er planlagt.
i.

Sønderborg:
Har travlt.
Har fået en ny medarbejder og en er holdt op.
Arkivet lider af pladsmangel.

j.

Gert Wonsyld:
Vor nye kasserer, skal lige ind i regnskabssystemet.
Det har taget to måneder at få adgang til at komme ind på bankkontoen.
Skal nok gå.

k. Svenstrup:
Har travlt med Arkibas hver onsdag.
Er i gang med et supplement til tidligere udgivelser.
l.

Nordborg:
Ny bog - "Nordborg - en flække i Preussen"
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m. Lysabild:
Bog nr. 10 udgives i februar.
2 nye i bestyrelsen.
Arkibas fylder meget.
Arbejder hver mandag.
Ny mail adresse sendes til Vagn.
n. Holm:
Har fået to nye medarbejdere.
o. Hørup:
3 - 4 arbejder med Arkibas.
Årsskrift er udgivet.
p. Tandslet:
4 mand arbejder hver torsdag er i gang med billedregistrering.
Foredrag med titlen "Hvor blev de af"
q. Sundeved:
Er kommet på plads.
6 arbejder med Arkibas, 4 med andet.
Arne registrerer gårde på hjemmesiden.
2 nye medarbejdere.
De nye lokaler giver respons på besøgstal og nye medarbejdere.
r. Andet
Kaj Woelke efterlyser en foredragsholder, der kan fortælle om: Russiske
krigsfanger - hvor har der været fanger i vort område?
Jens-Ove Hansen tilbød et foredrag om sønderjyske deltagere i 1.
verdenskrig. (På sporet af egen familie)
Referent
Else Egholm.
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