
REFERAT SKLA Forretningsudvalgsmøde 
Dato Tirsdag den 27. september 2016
Sted Sundeved arkiv - Bakkensbro skole
Deltagere Vagn Hesselager, Frede Jensen, Jens-Ove Hansen
Referat til Mødedeltagerne - SKLA-hjemmeside
Referent Jens-Ove Hansen

01. Regnskabsmødet - indkaldelse til seminar
Der er indkaldt til seminar for nøglepersoner - om de de nuværende regler for refusion af udgifter fra SKLA - 
for at undgå fremtidige tvivlspørgsmål om hvilke udgifter der er refusionsberettigede:
Seminaret afholdes
Torsdag den 17.11.2016 kl. 19.00
Sundeved arkiv - Bakkensbro skole - kl. 19.00

02. Lokalesituationen på Sydals/Hørup
Forrretningsudvalget har bedt Hørup om at komme med et forslag til løsning af deres lokalesituation. Derefter
vil forretningsudvalget være behjælpelig med en drøftelse med kommunen om en løsning af 
lokalesituationen.

03. Gennemgang af grupperne
Lokalgruppen: Svend Erik Olsen er gået ud - Hanne Næsborg er kommet ind. 
Hjemmesidegruppen: Har haft møde med PR gruppen. Solvejg Ravn har accepteret at indgå i gruppen.
Uddannelsesgruppen og Historisk Atlas: Henrik Skrydstrup er p.t. sygemeldt
PR-gruppen: ingen bemærkninger
ABM-gruppen: Hanne Næsborg er indtrådt i gruppen
IT-gruppen: ingen bemærkninger
Arkibas-gruppen: ingen bemærkninger
Forsikrings-gruppen: Henrik Skrydstrup er p.t. sygemeldt
Økonomi-gruppen: Der er indkaldt til Økonomiseminar - se ovenstående

04. IHSS - Industrihistorie
Der er sendt brev til IHSS at vi vil tage deres ansøgning op igen omj et års tid

05. Tilbagemelding fra kommunen fra møde den 23. august med forretningsudvalget og kasserer
Vi har fået tilbagemelding fra Bjarne Kjær Christensen - der skal laves en ansøgning om at "fibernet-pengene" 
konverteres til at dække arkivernes udgifter til driften af fibernet,  IT-telefoni og IT-relaterede omkostninger. 
Evt. overskydende midler reserveres til eventuelle fremtidige fibernettilslutninger ved nye lokaler til 
arkiverne.  Jens-Ove laver udkast til drøftelse i forretningsudvalget.

06 Gennemgang af referat fra repræsentantskabsmøde den 13. september
Blev gennemgået - og fulgt op på udestående.

07. Næste forretningsudvalgsmøde
Blev fastsat til tirsdag den 6. december kl. 09.30 på Bakkensbro skole


