Sønderborg Kommunes Arkivsamvirke.
Referat:
Mødet afholdtes den 28. juni 2006 kl. 9.00
i Ulkebøl Lokalarkiv, Torvet 12.
I mødet deltager: Inga Petersen (IP), Christian Frederiksen (CF), Else Egholm (EE), Peter
Petersen (PP), Marie Hansen (MH), Jørn Lind (JL) og Helene Petersen (HP)
Fraværende: ___EE. _______________________________________________________
1. Orientering fra formanden (CF) ____________________________________________
Mødet i : Lokalråd for Museum Sønderjylland, den 15. juni
Der er afleveret et referat fra mødet. CF fortalte om museumsmødet den 15.
juni. På mødet den 15. juni bestemte man, at der skulle være en personlig
suppleant. Næsteformand, Peter Petersen, blev valgt.
2. Orientering fra kasserer (HP)_______________________________________________
Hvordan står samvirkets finanser?
Der er p.t. 2.285.25 kr. på kontoen.
3. Brev til Stephan Kleinschmidt (CF)__________________________________________
Vi skal have den endelige udformning af brev på plads.
CF havde ikke fået sendt brev til Stephan Kleinschmidt (SK), så den sidste
dato for aflevering af ønsker var ikke bekendt. Der var ingen tilføjelser eller
ændringer til det udkast, der var sendt rundt til alle arkiver. Brevet bliver
derfor sendt snarest til SK.
4. Vision- og strategiplan (CF)________________________________________________
Vi skal have udarbejdet en henvendelse til de enkelte arkiver om at få lavet en plan for
arkivets virke de næste 4 år (?). I forlængelse af det skal de lave en strategiplan, hvor de
skal gøre sig tanker om, hvordan de skal opnå deres visioner. Se plan for
Nordborgområdet.
Hvad vil det koste at sætte sine visioner i værk, vil være det næste skridt, hvor bestyrelsen
kommer ind i billedet.
Der var enighed om, at det enkelte arkiv skulle opfordres til at lave en
vision-/strategiplan for de kommende 4 år. Skelettet til en sådan plan
udarbejdes af CF, sendes i første omgang til bestyrelsesmedlemmerne til
kritisk gennemgang, for så at blive tilsendt det enkelte arkiv. Planen skal
være så instruktiv som muligt, så ingen forskrækkes. Efter en tidsfrist
afleveres den udfyldte plan til bestyrelsen, der på baggrund af planerne kan
danne sig en idé om, i hvilken retning arkiverne ønsker at udvikle sig.
5. Planlægning af møde med Bent Wested Rønne.(CF)_____________________________
Vi talte ved mødet den 2. maj om et opklarende møde mellem BWR og lokalarkiverne. Det
skal planlægges nærmere.
Udover Bent Wested Rønne ønsker vi at Kim Furdal deltagelse.
Vi enedes om at mødet skulle finde sted i Augustenborghallens cafeteria kl.
19.30. Vi har uvalgt tre datoer til mødet, som kan afstemmes med indlederne
og med cafeteriaet. CF kontakter de implicerede.

6. Fælles folder (HP, EE)____________________________________________________
Else og Helene kommer med et lille oplæg og medbringer eksempler på foldere, der kan
bruges som udgangspunkt for en diskussion.
Helene viste, hvordan Ulkebøls folder så ud. Indholdet vil på en række
områder minde om det, en fælles hjemmeside naturligt skal indeholde.
Folderen er tiltænkt at skulle ligge på biblioteket til gratis brug og skal være
en guid ind i arkivernes verden med henvisning til områdets arkiver og med
en aktivitetskalender vedføjet. Brochuren skal revideres/trykkes én gang pr.
år og trykkes i ca. 2000 eksemplarer. Det er mest hensigtsmæssigt for
aktivitetskalenderen, at den udkommer engang i marts måned.
Forslag til en person, der kunne tænke sig at redigere en sådan folder
efterlyse. Helene lover at spørge Tonni, som også laver deres halvårlige
skrift. Økonomisk må vi afvente tilladelse til et sådant skridt ved en
generalforsamlingsbeslutning, da Samvirkets økonomi ikke p.t. kan dække
omkostningerne.
7. Vejskilte (CF)___________________________________________________________
Ønsket om at Samvirket skulle sørge for en skiltning til lokalarkiverne blev rejst på
generalforsamlingen.
Vi vil gerne opfordre det enkelte arkiv om at tage stilling til, om man ønsker
en vejskiltning til arkivet. Samvirket har det næste møde den 30. oktober,
hvorfor en anmodning med beskrivelse af hvor man ønsker et skilt sat op,
tilsendes os inde mødet.
8. Spørgeskemaundersøgelsen (CF)____________________________________________
En del af spørgsmålene var ikke lavet godt nok. Andre var meget mangelfuldt udfyldt. Skal
vi lave en uddybende spørgerunde, eller er der andre måder at få et klart billede af det
enkelte arkiv på?
Vi var enige om, at de svar vi havde fået ind gennem
spørgeskemaundersøgelsen var af en sådan art, at vi kunne danne os et
retvisende indtryk af foreningernes aktiviteter. Bestyrelsen vil derfor ikke
foretage sig yderligere.
9. Eventuelt._______________________________________________________________
IP var utilfreds med, at der blev talt så meget om ARKIBAS på mødet. Hun
ønskede en mere stram linie kørt af mødelederen, for at tiden ikke skulle føles
spildt.
10. Næste møde:___________________________________________________________

Mandag den 30. oktober kl. 9.00 på Lokalarkivet i Broager, Storegade 33

CF/MH

