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

Brunsnæs, den 13. september, 2008

Til alle lokalarkiver!
Hermed en orientering og en opfølgning af de beslutninger, der er truffet
på Arkivsamvirkets bestyrelsesmøder.

Lejeaftaler:
På generalforsamlingen den 22.april drøftedes bl.a. kommunens dækning
af driftsomkostninger og ikke af nyanskaffelser. Det stod pludselig klart
for en række arkiver, at man kunne flytte nyanskaffelser (der ikke kan
trækkes fra på regnskabet) over på drift (der kan trækkes fra på
regnskabet) ved at indgå leje/leasingaftaler i stedet for at nyanskaffe. Det
er mest set inden for kopisektoren, men kunne i princippet gælde hele
EDB- området. Samtidig kom det frem på generalforsamlingen, at disse
aftaler kunne være endog særdeles fordelagtige for udlejerne.
Denne problematik drøftede bestyrelsen på sit møde den 8. maj under
pkt. nr. 17 og besluttede herefter, at de lejeaftaler, der er lavet inden
kommunesammenlægningen og fornyelse (på de samme betingelser) af
samme vil blive accepteret.
Nye indgåede aftaler om leje eller leasing af maskiner til brug i
lokalarkiver, indgået efter kommunesammenlægningen, vil ikke kunne få
regnskabsmæssig virkning. Kun vil forbrugsstofferne være at betragte som
drift.

Forsikring:
Følgende er tilmeldt: (Samlet forsikringssum står nævnt med efterfølgende
angivelse af den procentvise del af den samlede præmie).
Augustenborg:
630.000 kr.
14,5%.
Broager:
170,000 kr.
3,9%.
Egen:
195.250 kr.
4,5%.
Gråsten:
1.000.000 kr.
23,0%.
Kegnæs:
190.000 kr.
4,4%
Lysabild:
47.000 kr.
1,1%.
Nordborg:
1.000.000 kr.
23,0%.
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Sundeved:
175.000 kr.
Tandslet:
450.000 kr.
Ulkebøl og Sønderborg: 500.000 kr.

4,0%.
10.3%.
11,5%.

Holm, Oksbøl, Hørup og Svenstrup er ikke med i forsikringsordningen.
Forsikringen dækker brand, tyveri, vandskade, glas/kumme,
kælderdækning. Ved tyveri og hærværk er der en selvrisiko på 2500 kr.
( årlig præmie: 10.158 kr.) EDB er dækket ind over det ovenstående, men
der er tegnet yderligere en forsikring mod kaffe, der spildes ned i
maskinen, lynnedslag osv. Selvrisiko på 1.500 kr. (Årlig præmie på 3.194
kr.)
Der er tegnet en erhvervsansvarsforsikring, så kunder, der kommer til
skade ved en ulykke, hvor medarbejderne kan stilles til ansvar, er dækket
ind. (Årlig præmie på 3.049).
Medarbejderne er dækket ind over en arbejdsskadeforsikring, som
dækker, hvis nogen kommer til skade ved at lave praktisk arbejde, falder
fra en stige ved at male f.eks.. (Årlig præmie på 1.418 kr.)
Den samlede præmiesum pr. år er 17.819 kr.
Forsikringens lave præmie fremkommer bl.a. ved, at forsikringen er
uopsigelig i 5 år, da det udløser 15% rabat.
Den årlige præmie bliver i første omgang betalt af de midler, som
Samvirket får fra Kommunen og siden fratrukket udbetalingen til det
enkelte lokalarkiv med den sum, som det skal betale forholdsmæssigt.
Summen, som det enkelte lokalarkiv skal præstere, vil være den
procentvise andel af den samlede forsikringssum.
Forsikringen træder i kraft den 1. januar 2009. De arkiver, der har
forsikret i Sønderjysk Forsikring, skal ikke foretage opsigelse af deres
gamle forsikring.
Ændringer:
Hvis man vil ændre i sin forsikring, hvis man opdager, summen er sat for
lavt eller for højt, kan det lade sig gøre ved snarlig henvendelse til
undertegnede.
Man kan ikke undgå at få f.eks. glasdækning, eller betale for
kælderdækning, (selv om man ikke har nogen kælder) da
forsikringsbeløbet er så lille, at det vil være alt for dyrt at holde det ude.
Har man fortrudt og gerne vil melde fra, skal man gøre det senest
den 10. oktober.
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De tre lokalarkiver, der endnu ikke er tilmeldt, kan nå det endnu ved at
melde til så hurtigt som muligt. De kan, ved henvendelse til undertegnede,
få tilsendt de oplysningsskemaer, forsikringen kræver udfyldt.
Der vil blive sendt en kopi af policerne til alle de tilmeldte lokalarkiver.

Gebyrlister:
På bestyrelsesmødet den 4. september 2008 drøftede bestyrelsen
problematikken omkring gebyrer for udført arbejde på lokalarkiverne. Der
er udsendt et vejledende forslag til lokalarkiverne.
Det er vigtigt at slå fast, at det enkelte arkiv selv beslutter sin
prispolitik på området.
Gebyrforslaget omfatter ikke alle områder, hvor der kan tages gebyrer,
så med forslaget, der er sendt ud, er der tages hul på en problemstilling,
der kan drøftes ved de kommende generalforsamlinger eller ved mere
uformelle møder mellem lokalarkiverne indbyrdes.
Jeg er af den mening, at vi kan blive nødt til at sikre os nogle rimelige
indtægter, der står mål med de udgifter aktiviteten belaster arkivet med.
På den anden side, må vi heller ikke skræmme folk bort med urimelige
gebyrer..

Med venlig hilsen
Christian Frederiksen
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