
Referat fra mødet d. 26/4-2016

1. Velkomst:
Orientering om arkivsammenlægning i Sønderborg. Sønderborg Arkiv, 
Ulkebøl Arkiv, Arbejdernes Arkiv, samt Industrihistorisk Samling samles i 
bygning på tidligere ”Møller & Co”.

2. Valg af forretningsudvalg:
Valgt blev: Svend Erik Olsen, Jens-Ove Hansen og Vagn Hesselager.

3. Skal vi nedsætte en økonomigruppe?
Problematikken omkring arkivernes forskellige håndtering af økonomien 
debatteredes.
En økonomigruppe nedsattes bestående af:
Frede Jensen, formand
Gert Vonsild
Knud Kylling Petersen
Vagn Hesselager

4. Opdatering af gruppemedlemslisten:
Gruppemedlemslisten blev revideret.
Forslag om sammenlægning af Uddannelses Gruppen og Historisk Atlas 
Gruppen – tager op senere.
Hjemmeside Gruppen tilbyder assistance til de enkelte arkiver.
Forsikringsgruppen meddelte, at Svenstrup Arkiv er optaget i 
forsikringen.
Forsikringsoversigt udsendes til arkiverne.

5. Bordet rundt:

Sønderborg: 5 nye medarbejdere – regner med at flytte til ”Møller & 
Co” – vil give bedre arbejdsmiljø.
Gert Vonsild: Tilskud er sendt til arkiverne – Alle kontingenter er 
kommet ind.
Gråsten: Ringe plads under biblioteket – søger større og bedre lokaler – 
ny frivillig medarbejder – arbejdet går godt.
Augustenborg: intet særligt nyt.
Sundev
e
d: Facebook er en fin indgangsvinkel i arbejdet.
Broager: Søger flytning til det tidligere rådhus i Broager.
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Kegnæs: Ny formand og kasserer, samt 2 nye repræsentanter – stor 
interesse og fint besøg på arkivet fra det lokale samfund.
Holm: 2 nye bestyrelsesmedlemmer – stor interesse omkring arkivet via
hjemmeside og facebook.
Tandslet: Arbejder på at finde nye lokaler – arbejder på at køre på 
facebook – arbejdet kører, men mangler yngre medarbejdere.
Hørup: 2 bestyrelsesmedlemmer afgik ved generalforsamling – en del 
besøgende i arkivet – mangler medarbejdere.
Nordborg: Ændring af elektronisk indgang betyder nedsættelse af 
teleudgifter.
Egen: Udvidet åbningstid for besøgende, hver mandag, når arkivet er 
åbent – årligt foredragsarrangement i samarbejde med menighedsrådet 
planlægges – vi planlægger aktiviteter med skoleklasser (4. eller 5. årg.)
Lysabild: Åbent hus 1. torsdag i hver måned en succes – frafald i 
medarbejdere – bliver i lokalområdet Lysabild Skole – delvis arkivering af
Mommark Handelsskoles betyder flere besøgende – 40. års jubilæum 
forberedes – udflugt til Slesvig/Dannevirke i egne biler planlægges.
Svenstrup: Arbejder med Arkibas – mange henvendelser udefra – 
udgiver supplement til Stevningbogen.

6. Eventuelt:
- Kasserer har modtaget ny PC
- Fejl i folder revideret i ny udgave, Sønderborg Arkiv trykker folder for 

0,50 kr. pr. stk.
- DSK-kort udlånes til Kegnæs Arkiv for kopiering.
- DSK-årbøger digitaliseret vedr. personnavne på Sønderborg Slots 

hjemmeside.
- Renovering og vedligeholdelse af mindesøjler for 1. Verdenskrig bør 

menighedsrådene betale, såfremt den/de står på kirkegården.

Næste møde: Tirsdag d. 13. september 2016 kl. 9.00

Referent: Henrik Skrydstrup
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