
SKLA REPRÆSENTANTSKABSMØDE

2. MAJ 2017 KL. 09.00  på Sønderborg Lokalhistoriske Arkiv 
– Asylvej 1, 6400 Sønderborg.

Referat

Tilstede: Broager: Christian Frederiksen, Danfoss: Kirsten Stentoft, Gråsten: 
Hanne Næsborg(referent), Holm: Henriette Matthiesen, Hørup: Hans Erik 
Hansen, Kegnæs: Kaj Woelke, Lysabild: Poul Raaby Pedersen, Nordborg: Jens-
Ove Hansen, Sundeved: Povl Callesen, Svenstrup: Karin Brodersen, Sønderborg:
Kai Viggo Jørgensen, Tandslet: Leif Kristiansen.

1. Velkomst ved Jens-Ove Hansen. Det blev pointeret, at man gerne må 
melde afbud, hvis man ikke kan komme, så Sønderborg arkiv ikke 
unødigt køber for mange rundstykker. 

2. Repræsentantskabets medlemmer – gennemgang og registrering
af nye og gamle repræsentanter. Rundgang med præsentation.

3. Valg af medlemmer til forretningsudvalget og referent for 
repræsentantskabet. 
Jens-Ove Hansen redegjorde for den lidt usædvanlige situation, at der 
reelt ikke havde været et forretningsudvalg fra generalforsamlingen til 
repræsentantskabsmødet. Foreslog, at man kiggede på vedtægterne, så 
det gamle forretningsudvalg altid skulle fortsætte, til et nyt kunne vælges
på første repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen. 
Forretningsudvalget består nu (indtil næste generalforsamling) af Jens-
Ove Hansen (formand), Christian Frederiksen og Hans Erik Hansen. 
Hanne Næsborg er referent ved repræsentantskabsmøderne.

4. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 4. april 2017
på Maikroen
Referatet blev godkendt. Diskussion om dårligt lydniveau på 
generalforsamlingen mundede ud i, at Kirsten Stentoft tager sig af 
forhåndstjek i 2018. Samtidig ønske om rundvisning før 
generalforsamlingen og nok kage.

5. Det kommende års fokuspunkter for SKLA repræsentantskab 
Økonomi og især principper for tildeling af midler prioriteres højt. 
Christian Frederiksens fremsendte skrift med forslag til ændringer 
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videresendes til økonomigruppen. Det foreslåes at økonomi-gruppen 
drøfter muligheder og kommer med oplæg til repræsentantskabet. Det 
samme gør spørgsmålet om dækning af internetforbindelse for frivillige 
medarbejdere. 
Lokaleforhold blev diskuteret, enighed om pt at betragte Hørup 
diskussionen som hvilende. Det politiske led er ikke aktiveret, SKLA er pt 
ude af sagen, Hørup arkiv kan tage den op. Har fået henvendelse fra 
politiker. 
Centralarkiv blev diskuteret, uden konklusion. Jens-Ove Hansen udsender
skrivelse fra arkivar Bent Vedsted Rønne Haderslev, sendt til Sønderborg 
kommune (er gjort). Der er endnu ikke udfærdiget principper for 
arkivplacering/centralarkiv fra kommunens side. Repræsentantskabet er 
enige om, at det lokale tilhørsforhold er svært at ændre på. Det nære 
samfund er vigtigt. Diskussionen kan tages op igen. 
Fejringer i forbindelse med 2020 jubilæet for Genforeningen henvises til 
oplæg fra ABM gruppen. 

6. Planlægning af årets repræsentantskabs møder.
Næste møder er planlagt til henholdsvis torsdag d. 5.10 kl. 15-1730 
(gerne med principper for tildeling på dagsordenen) og torsdag d. 8.2. 
2018 kl. 15-1730.

7. Næste generalforsamling 
Afholdes onsdag d. 4. april 2018 kl. 19.30 på Danfoss historiske Arkiv ” 
Maikroen”. Kirsten reserverer lokalet og sørger for teknik, nok kage og 
rundvisning fra kl. 19-1930. 

8. Opdatering fra de enkelte grupper: Husk at tovholderen skal give
besked til webmaster om ændringer, så hjemmesiden altid er 
opdateret. På hjemmesiden bør man også kunne se, hvem der er 
tovholder. 

a. Lokale
Hørup afventer, og gruppen tager stilling til mulige arbejdsområder ud fra
arkivernes ønsker. Oplæg fra gruppen forelægges repræsentantskabet, 
som tager beslutningerne.  Tovholder Leif Kristiansen.

b. Hjemmeside
Ingen tilstede fra gruppen, ros til arbejdet. Tovholder John Hansen. 

c. Arkibas 
Pt mest sidemandsoplæring. Kurser i Arkibas via LAS? Eller hører de 
under Udannelsesgruppen? Tovholder?

d. Uddannelse/ Historisk Atlas
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Christian Frederiksen er gået ud af gruppen. Ønske om at tage kurser i 
hjemmesiden med i gruppen, f.eks. en gang om året. Arkiverne bedes 
give besked til gruppen om deres behov, så gruppen kan organisere 
relevante kurser. Tovholder?

e. Forsikring
Uændret. Oversigt er udsendt i forbindelse med generalforsamlingen. 
Tovholder?

f. PR
Uændret. Ros til arbejdet. Tovholder?

g. Økonomi 
Ny økonomigruppe sammensat, bestående af Christian Frederiksen 
(tovholder), Gert Wonsyld, Helge Nielsen fra Hørup (spørges) og Knud 
Kylling Petersen (spørges). Besked til Christian, som giver besked til 
webmaster. Gruppens opgave er primært at komme med forslag som 
beskrevet under punkt 5. 

h. ABM
Tovholder Christian Frederiksen. Giver besked til webmaster om 
medlemmer. Gruppen kommer med forslag til fejring af 2020. 

9. Bordet rundt
Svenstrup: Arkibas kører godt, har haft travlt med at lave bøgerne omtalt
i sidste referat. Bøgerne er blevet godt modtaget.
Økonomi: Dags dato 44818,22 kr i kassen, efter overførsel til arkiverne. 
Kursuskonto pt brugt 4236,75 kr. Husk at give kassereren besked om
ændring af mailadresser/nye kasserere/kontonumre.. Gert er ved 
at undersøge fordele og ulemper ved at betale ét årligt kontingent samlet
til SLA i stedet for det nuværende, hvor hvert arkiv betaler for sig selv. 
Lysabild: Sommerudflugt droppet, aftenvandring i september. 
Fællesmøde for arkiver på Sydals god aften. Der arbejdes løbende med 
gårdhistorie i Arkibas. Jubilæum februar 2018 markeres med 
jubilæumsskrift og arrangement.
Gråsten: Udstilling på biblioteket i maj måned om Palæet i Gråsten i 
anledning af rundvisning på Palæet d. 15.5. Til efteråret udflugt til 
Skibsfartsmuseet i Flensborg og foredrag i november, begge dele med 
temaet De Vestindiske øer og Sønderjylland. Bog om Gigthospitalet 
forberedes. 
Holm: I gang med oprydning og registrering. To nye medarbejdere, 
arbejdsdag hver torsdag. Har brug for hjælp med indkøb af teknisk udstyr
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(forældet) og åbning af dokumenter, rådet til at spørge webmaster for 
SKLA. Fondsansøgning til Danfoss?. Ros til Facebook side.
Tandslet: Åben hver torsdag. Alle papirer er registreret i Arkibas, nu i 
gang med billederne. Ny medarbejder og ny formand. 40 års jubilæum. 
Deltog i fællesmøde på Sydals.
Hørup: Efter generalforsamlingen fuldtallig bestyrelse. Derudover 2-3 
medhjælpere, god arbejdslyst og god kontakt til skolen, har fået papir på 
tilstedeværelse samt ekstra m2. Mulighed for ventilation undersøges. Ny 
kasserer.
Kegnæs: Genvalg til bestyrelsen, konstituering sam,me poster. Udflugt til 
Kongernes Jelling. Næste møde i repræsentantskabet ny deltager.
Sundeved: 11 aktive medarbejdere, to arbejdsdage om ugen. 25 års 
jubilæum til efteråret. Bustur til Christiansfeld. Ny kasserer. Ved 
generalforsamlingen foredrag af Henning Larsen, mange deltagere. De 
nye lokaler fungerer godt.
Broager: Flyttet til nye lokaler i medborgerhuset, stort arbejde og meget 
dyrt. Pt ikke mulighed for at få refunderet disse udgifter, selvom det er en
tvungen flytning. Nøgleproblemer. Ellers fint, meget aktivitet i huset. 
Planlagt byvandringer, udflugt til Zeppelinmuseet, ”Hvor blev de af”, 
Erindringsgruppe. Formodentlig åbent for publikum efter sommerferien, 
når man er på plads. 
Danfoss: Intet nyt
Sønderborg/Dybbøl: Stor aflevering. Har haft medarbejdere på kursus i 
digitalisering af bånd/videobånd. 14 medarbejdere. Tur til Løgumkloster 
d. 27.5., stadig ledige pladser, forslag om at sende invitation til 
repræsentantskabet. 
Nordborg: Nye medarbejdere, nu 9 i alt. 
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