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Referat fra Repræsentantskabsmødet d. 13. sep. 2016 

 

1. Velkomst.  Formand Vagn Hesselager bød velkommen og præsenterede de 

nye medlemmer i repræsentantskabet. 

 

2. Valg. Frede Jensen blev valgt til forretningsudvalget. 

 

3. Orientering fra arbejdsgrupperne. 

a. Lokalegruppen: 

Hørup Lokalhistoriske Arkiv har urimelige lokaler og har gennem 12 år 

mange gange forsøgt at få kommunen i tale – uden held. SKLA tager 

kontakt til Sønderborg Kommune. Konsekvens kunne være nedlæggelse 

af arkivet!! 

b. IT: 

Opståede problemer er løst. 

c. Hjemmesidegruppen: 

Mangler referat fra mødet d. 26/4-2016. Det er vedtaget at bruge 

WORDPRESS som nyt grundprogram i alle arkiver. Programmet er 

brugervenligt og up-to-date. Hvis arkivet skal have hjælp fra IT-gruppen, 

er det til WORDPRESS. Arkiverne afgør selv om de vil benytte sig af 

WORDPRESS. 

d. ARKIBAS: 

Intet nyt. 

e. Uddannelse: 

Udvalget tager problematikken om oprettelse af kurser op igen. 

Kurser oprettet fra Vejle og sydpå som udgangspunkt.  

Tilmeldingsskemaer udsendes til arkiverne, dog ikke 1/5 – 1/9, 

ferielukket. 

Kurser + kørsel + (fortæring) betales af Sønderborg Kommune via 

uddannelseskonto p.t. 50.000,-/år. 

f. Historisk Atlas: 

Møde i efteråret omkring Historisk Atlas. 

g. P.R.: 

Finanserer ikke kørsel/entre ved diverse arrangementer. 

Evt. rettelser bør sendes til Solvej. 

Velkomstfolder udsendes snarest.  

Forslag til plakat med samme lay-out udsendes til arkiverne. 

Samarbejdsmøde med hjemmesidegruppen – Solvej tiltræder i 

hjemmesidegruppen. 

”Klæb ikke sedler på historiske ”ting”/bøger; men brug et ”indlæg” af 

papir i stedet for”. 

h. Kulturudvalg – nedlagt. 
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i. ABM: 

Arrangerer i samarbejde med Sønderborg Bibliotek udstilling 22/4 kl. 

10.00. 

ABM vil fremme samarbejdet mellem arkiverne, biblioteket og museer. 

Mangler tilbagemelding fra arkiverne, hvilke aktiviteter arkiverne har 

gang i. ABM udsender info omkring aktiviteter til arkiverne. 

j. Økonomi: 

Forenkling af tilskud. 

Forslag: Fordeling af tilskud efter befolkningstal/medlemstal i arkivets 

område – Forslaget blev droppet på. gr. af ”uretfærdigt”. 

Regnskaber skal føres efter samme regler i alle arkiver. Regler udsendes 

af Økonomiudvalget efter et seminar med arkivernes 

formænd/arkivledere og kasserer. 

Revisorer bør/skal kende SKLA’s regler for regnskab 

Kursus afholdes på biblioteket på Bakkensbro Skole d. 17/11-2016 kl. 

19.00.  

Møde i okønomiudvalget d. 27/10-2016. 

SKLA har p.t. 59.000,- i kassen. 

 

4. Drøftelse af IHSS’s ønske om medlemskab af SKLA; kan først endelig 

godkendes på næste generalforsamling: 

En livlig debat omkring emnet udmundede i at afvente svar indtil IHSS 

er oprettet. Problematisk, at IHHS ikke har de samme 

regler/retningslinier som SKLA’s arkiver.  Kirsten deltager i udvalg. 

Punktet tages op igen om ca. 1 år. 

 

5. Bordet rundt: 

Dias fra J.V. fordeles til de enkelte arkiver efter ”sortering” af 

Sønderborg Arkiv. 

SKLA generalforsamling – dato? 

Henrik tager til SLA’s generalforsamling 8/10-2016 i Middelfart. 

Sønderborg: Gode medarbejdere, der arbejder fint. Årlig udflugt og 

møde med Arbejderarkivet og Ulkebøl Arkiv. 

Danfoss: Er etableret på L24/”Majkroen” og er åbent for gæster. 

Augustenborg: Lokalerne delvist renoveret. 

Ulkebøl: God opstart – hjemmesiden startes op inden længe. 

Broager: Hjemmesiden bruges meget – flytter snart til nye lokaler. 17 

bind med Broagerlands Historie, hvoraf 10 bind er scannet elektronisk. 

Lysabild: Byvandring og bymarked. – Arrangerer skolebesøg. Har haft 

en del problemer med rotter. 

Egen: Udflugt til Koldinghus og Horsens Statsfængsel. Planlægger 

indrettelse af udstillingslokale i Superbrugsen i Guderup. Afventer 

samarbejde med Nørreskovskolen. 
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Tandslet: Lige startet op med gode medarbejdere. Landsbymarked 

med godt besøg. Opfordrer lokalbefolkningen til aflevering af 

”arkivalier”. 

Hørup: Mangler medarbejdere og har lokaleproblemer, Deltager i 

åbningen af ”Gendarmstien”. 

Gråsten: Samarbejder med menighedsrådet omkring kongefamilien 90 

år på Gråsten Slot – bog udgivet, samt udstilling i Ahlmannsparken med 

scrap-bøger vedr. slottet og kongefamilien. Har haft kontakt med 

dronning Margrethe og prinsesse Benedikte. Udflugt til Danfoss-arkivet. 

Samarbejde med skolerne tages op. 

Arbejdernes Arkiv: Lokalefællesskab med Ulkebøl Arkiv (Arkivets 

materialer er placeret på Kløvermarksskolen). Arkivet kan læses på 

Arkibas og Arkiv.dk. Arkivet henviser til andre arkiver, såfremt man ikke 

har relevante oplysninger ved forespørgelser.  

Besøg på Nordals af Finn Jacobi, der laver APPS af forskellige 

seværdigheder. 

 

6. Eventuelt: 

1920/2020 jubilæumsår for Genforeningen!! 

Historisk Forening for Sønderjylland holder årsmøde d. 9/11-2016 kl. 

19.00 på Bakkensbro Skole. 

Sønderborg Bibliotek køber gerne arkivernes publikationer/udgivelser. 

Evt. flytte repræsentantskabsmøderne til andre lokaler – udsat. 

 

 

For referat: Henrik Skrydstrup 

 

 

  

 


