Sønderborg Kommunes Arkivsamvirke.
referat:
Mødet afholdes den 8. marts 2007 kl. 9.00
i arkivet i Ulkebøl.
I mødet deltager: Inga Petersen (IP), Christian Frederiksen (CF), Else Egholm
(EE), Peter Petersen (PP), Marie Hansen (MH), Jørn Lind (JL) og Helene
Gæst: Poul Sørensen
Petersen (HP)
Fraværende:
Alle var mødt. Gæst var Poul Sørensen, Nordborg,.
12. Godkendelse af referat__________________________________
Ingen bemærkninger
13 Orientering fra formanden (CF) __________________________________
Gennem kommunikationsmedarbejder Astrid Cramer ( acra@sonderborg.dk )
har lokalarkiverne fået lov til at blive linket på kommunens hjemmeside.
Dette er meddelt de enkelte arkiver.
Der er ikke svar fra Sønderborgarkiverne vedrørende pris på overspilning af
film fra Dyrskuedagen.

4 Orientering fra kasserer (HP)____________________________________
Helene Petersen henviste til kopi af regnskabet. I forventning om en større
aktivitet i bestyrelsen stilles der forslag om at øge kontingentbetalingen til
Arkivsamvirket. Det skal stige med 100 kr.
15. Orientering om mødet i Lokalrådet afholdt på Dybbølbanke d. 18. jan (CF)_________
Arne Riggelsen omtalte en bog, der handlede om formidling på landets
museer. Museerne skal vise det, de er bedst til og ikke indrette deres
udstillinger for at tiltrække skolerne. Samlet skulle de tilstræbe at blive mere
synlige, lave hjemmeside med dialogmulighed rettet mod lærere, pot-kasting
ved udstillingerne (hvor man gennem sin mobiltelefon kan få fortalt om den
genstand man står ud for) som de har på Dybbølcenteret m.m.
Man tilstræber originale genstande på udstillingerne og pegede på
Amtscentralen som en god distributør af meddelelser til
skolerne/gymnasierne.
Fremover vil Inge Adriansen lede møderne i Peter Dragsbos fravær.
16. Hjemmeside . Vi har inviteret Poul Sørensen, Nordborg ______________
Af praktiske grunde foreslår jeg, at mødet starter med dette punkt. Der er
udsendt materiale sammen med dagsordenen.
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Vi er ikke forpligtiget på nogen måde til at bruge Poul Sørensen til at lave
vores hjemmeside, og det er han orienteret om.
Prøv at find nogle hjemmesider på nettet fra større arkiver, måske kan I finde
gode idéer, som vi kan bruge.
Nedsættelse af et udvalg til at planlægge hjemmesiden, eller kan vi alle være
med? Skal der inddrages interesserede for at påtage sig opgaven med at
redigere?
Vi skal finde et domænenavn for hjemmesiden.
Poul Sørensen foreslog en hjemmeside, hvorfra der skal være links til de
forskellige arkivers hjemmesider. Så vidt muligt skal lokalarkivernes
hjemmeside tilpasses hovedhjemmesiden, så kunderne ikke forvirres.
Hvert enkelt arkiv skal have mulighed for selv at udfylde hjemmesiden, samt
have medindflydelse til forsiden. Der skal være et domænenavn ( kaldenavn)
til lokalarkivets hjemmeside. Driften til et links vil koste ca. 5oo – 1ooo kr.
årligt. Det vil være en god ide at få et links til turistforeningerne.
Poul Sørensen vil lave et oplæg til en hjemmeside med links, samt give en kort
orientering på generalforsamlingen.
CF knytter kontakt til fire lokalarkivers webmasters for at få forslag til, hvad
en hjemmeside på et lokalarkiv gerne skal rumme, når vi også har en hovedhjemmeside for alle lokalarkiver.
-17. Vision- og strategiplan (CF)____________________________
Enkelte oplæg er modtaget, nemlig fra: Gråsten, Sundeved, Sønderborg,
Broager, Egen og Holm
De manglende visionsplaner efterlyses.
18. Mødet med Poul Valdemar Nielsen, forvaltningen. (PP og CF)________
PVN havde en bisidder med, som heder Bjarne Kjær Christensen,
Nordborg. Han er en af tre konsulenter på Folkeoplysningssiden, som får hver
sit distrikt. Bjarne bliver Arkivsamvirkets kontaktmand i det daglige fremover
sammen med Povl Callesen, der tager sig af den ”kristle” side.
Forvaltningen ville bruge det første år til udredningen af hele deres store
område. For vores vedkommende er de bekendt med, at der er store forskelle
på, hvilken måde det enkelte arkiv har fået dækket sine udgifter. Det skal de
have fuldstændig styr på, så de får det nødvendige overblik. De er på den ene
side forpligtiget på ikke at skabe for store forskelle mellem kommunens
tilskudsmodtagere, på den anden side er de også godt klar over, at hvert arkiv
har skabt deres egen kultur som de også mener, der skal være plads til.
Vi talte om forsikringsdækningen af det enkelte arkiv. Som hovedregel
fortalte de, at kommunen har valgt at være selvforsikrede. Det betyder, at de
naturligvis har de lovpligtige forsikringer omkring brand. Derudover er man
ikke forsikret mod f.eks. indbrud, hærværk, inventar, skader på arkivalier
gennem affugtning, konservering og frysetørring. Heller ikke mod
arbejdsskader, der dækker de frivillige og brugere af Arkiverne.
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Hvis man f.eks. får stjålet sit EDB-udstyr vil man ifølge den praksis man har
fulgt i Nordborg Kommune, få udbetalt halv skade ved årets slutning. Man må
selv finde midler til at købe erstatningsvaren ud af sit budget. Det er vigtigt, at
man gør sig tanker omkring indbrud og hærværk, så man beskytter sit
inventar Som hovedregel: Det enkelte arkiv er kun sikret gennem den
dækning de selv har policen til.
Forvaltningen vil undersøge området i det kommende år.
Dette års tilskud vil blive af samme størrelse som sidste år. Det vil blive
udbetalt til det enkelte arkiv udenom Arkivsamvirket. Til Juni skal der være
lavet budget for det enkelte arkiv, så der kan laves et samlet budget for alle
arkiver af Arkivsamvirket. Arkivsamvirkets fordelingsposition vil først blive
taget i anvendelse fra budgetåret 2008.
Vi bragte fælles indkøb af forbrugsvarer til arkiverne på bane. Ville det
være sådan, at vi ved kommunalt fælleskøb kunne spare momsen? Dette vil
blive undersøgt, og hvis det var tilfældet, var administrationen klar til at
hjælpe med at finde plads og til at hjælpe med distributionen, hvis der kunne
findes en praktisk løsning. Det ville være en god anledning for konsulenten at
besøge det enkelte arkiv. Vi lovede at give administrationen oplysninger om
hvad og hvor vi køber vore forbrugsvarer.
Administrationen så en mulighed for at knytte Samvirkets hjemmeside til
den hjemmeside som Landsbylaugene skal have. Der vil blive tale om et
professionelt arbejde, hvortil der er knyttet kursusvirksomhed for brugerne.
De bevillige 30.000 kr. er derfor tilbageholdt os indtil videre og
administrationen var ikke i tvivl om, at vi ville få meget for pengene ad den
vej. Den endelige vedtagelse vil først ske ved et møde medio marts. Peter og
undertegnede var åben over for denne løsning.
På mødet kom det frem, at man i administrationen var stærkt interesseret i at
få oplysninger om det enkelte arkiv, som vi har indsamlet. De savner et
overblik over os, som dette kan være en del af. Vi får ligeledes stærkt brug for
de visionsplaner, som vi indsamler til brug for at vide, i hvilken retning
arkiverne ønsker at udvikle sig i de kommende 4 år. Vi gav tilsagn om et godt
og tillidsfuldt samarbejde, og vi takkede for de ekstrabevilligede penge. Jeg
(CF) har haft lejlighed til at takke Stephan Kleinschmidt personligt for
pengene.
CF henviste til ovennævnte og vil undersøge, hvor der købes forbrugsvarer (
æsker, syrefri kuverter m.m.)
19. Generalforsamling den 25. april i Augustenborghallen kl. 19.30 (CF)____
Vi har fået tilsagn fra Bjarne K. Christensen, tidligere Nordborg , som er
konsulent for Folkeoplysningen til at holde et indlæg. Det er Samvirkets
kontaktmand. Poul Callesen kommer også med til mødet, har de bedt om.
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Formanden for LASS, Randi Helming; får ordet for et indlæg på maksimum
15. min. Herefter er der generalforsamling efter vedtægterne.
CF orienterede om generalforsamlingen.
Husk indberetning om valg af bestyrelsesmedlem senest 14 dage før
generalforsamlingen. På valg er repræsentanter for Sydals, Sønderborg og
Sundeved, jfr. vedtægternes § 5 stk.3.
20. Beretning (CF)_______________________________________________
Jeg laver en beretning, som er bestyrelsens beretning og godkendt af denne.
Der kan være plads til formandens personlige mening, men så skal det fremgå
af beretningen. Jeg gerne have nogle meninger fra jer, hvad I synes
beretningen skal rumme.
Der kom en række relevante forslag til, hvad beretningen bør indeholde.
Beretningen rundsendes til bestyrelsen inden generalforsamlingen.
21. Hvordan skal vi fordele pengene til de to ARKIBAS-programmer? (CF)
Jeg vil foreslå, at vi i et brev til Lokalarkiverne bekendtgør muligheden for at
søge om et program. Ansøgningen skal være begrundet, og bestyrelsen vælger
efter eget skøn, hvilke to arkiver, der får et program.
De nærmere retningslinier for udvælgelsen skal udarbejdes.
CF vil undersøge muligheden for eventuelt at købe et Arkibas 4 og bytte en
Arkibas 4 ud med et antal Arkibas 3 til senere konvertering. Flere
lokalarkiver kan på den måde komme i gang med elektronisk arkivering.
22. Eventuelt.
Budget vedrørende arkivsamvirket ønskes udarbejdet
23. Næste møde:__________Augustenborg 14. maj kl. 9.00____Slotsaalé 10___

Marie Hansen

4

