
Sønderborg Kommunes Arkivsamvirke. 
Referat: 

Mødet afholdes den 30. oktober 2006 kl. 9.00 
i Broagerlands Lokalarkiv, Storegade 33. 

 
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: _________________Alle var mødt________________________ 
 
1. Godkendelse af referat__________________________________________ 

Referatet fra mødet den 18. september 2006 i Augustenborg blev godkendt.  
 
2. Orientering fra formanden (CF) __________________________________   
    Der var intet nyt.  
 
3. Orientering fra kasserer (HP)_____________________________________ 
Hvordan står samvirkets finanser? Udgifter i forbindelse med mødet i 
Augustenborg?  
   HP oplyste, at udgifterne i forbindelse med mødet var 258 kr. Beholdningen 
er d.d. 1622 kr.    
 
4. Orientering om mødet i Lokalrådet for Sønderborg Slot den 4. sept. (PP) 
Mødet blev afholdt på Cathrinesminde 
   PP orienterede om mødet. Næste møde er den 30. november 2006 på 
Dybbøl Banke Historiecenter. 
 
5. Afviklingen af mødet den 18. september i Augustenborg-Hallen (CF)_____ 
Som I ved, var der en aflysning fra Bent Vedsted Rønne med meget kort 
varsel og med en meget søgt årsag. Jeg har mailet med ham lidt frem og 
tilbage, da min første reaktion til ham på aflysningen var lidt kontant. Skal vi 
få brug for ham en anden gang, tror jeg dog han vil være parat. Så meget har 
vi da fået på plads.  
Hvordan gik mødet ledelsesmæssigt?  
Hvordan var indholdet af mødet i forhold til det, vi havde lovet vores 
publikum? 
Har I reaktioner på budskabet fra Kim (Klap lige hesten et år eller to)? 
Hvordan var de ydre rammer? 
   Mødet gik godt, og der var god opbakning fra Arkiverne. Et fyldigt referat 
fra mødet udsendes snarest. 
 
5. Vision- og strategiplan (CF)______________________________________ 
Der er udsendt et oplæg til alle lokalarkiver. Hvordan er dette oplæg blevet 
modtaget? Har I bemærkninger til udformningen? Mangler der noget, som vi 
skal følge op på? 



   Vi afventer spændt svar på oplægget, udsendt til arkiverne. 
.  

6. Vejskilte (CF)_________________________________________________ 
Jeg har talt med Paul Hartmann og opfordret ham til at sende ansøgning om 
skilt til Samvirket. Han fortalte, at han havde søgt kommunen, men fået afslag 
med begrundelse i den korte åbningstid og den restriktive skiltepolitik. Han 
havde opgivet forsøget.  
Har vi modtaget henvendelser som vi opfordrede til ved sidste referat? 
   Der er ingen ansøgning modtaget om skilte. 
 
7. Generalforsamling i april (CF)__________________________________ 
Dato og sted for mødet? 
Hvem skal vi finde, så vi kan få folk til at møde frem? (LASS, SLA, én fra 
egne rækker?) 
   Generalforsamlingen er den 25. april 2007 kl. 19.30 i Augustenborg-
Hallen. Kaffen koster 35. kr.  Vi tilstræber at få en mand fra den kommunale 
administration til at holde et oplæg. Formanden for LASS får ordet for et 
indlæg på maksimum 15. min.  
 
8. Forvaltningsmøder i den nye storkommune? (CF)___________________ 
Vi må forvente at blive kaldt til møde omkring tildeling af midler til 
Samvirket. Vi skal tale om, hvordan vi organisatorisk handler, om vi kan 
forberede os og om vi skal lægge en strategi? 
   Formanden og næstformanden vil forsøge at arrangere et møde med 
forvaltningen i den nye storkommune. Her skal der bl.a. aftales om indlægget 
til generalforsamlingen.  
 
9. Initiativer til arkiver og presse (CF)____________________________ 
Har I forslag til mulige initiativer fra Samvirkets side, der hører hjemme 
under Arkivsamvirkets formål? 
 
10. Eventuelt____________________________________________________ 
   Ansøgningen fra Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg 
om tilskud  til overspilning af film fra Rundskuedag i Sønderborg 1923.  
   Bestyrelsen vil udbede sig oplysning om omkostningerne.  
 
11. Næste møde:_________________________________________________  
   Nyt bestyrelsesmøde den 8. marts 2007 kl. 9.00 på Arkivet i Ulkebøl. 
  
                                                                                    
Christian Frederiksen                                                 Marie Hansen 
Formand                                                                        sekretær 
 
                           

Svar på visionsplanen senest den 1. marts 2007 
                                     Indsendelse af budget senest den 1. marts 2007 


