Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke.
Referat:
Mødet afholdtes den 22. november 2007 kl. 9.00
i arkivet i Egen.
I mødet deltager: Inga Petersen (IP), Christian Frederiksen (CF), Else Egholm
(EE), Peter Petersen (PP), Marie Hansen (MH), Anna Hansen (GH) og Helene
Petersen (HP)
Gæst: John Hansen, Egen, fra hjemmesidegruppen.
Fraværende: __EE______________________________________________
42. Godkendelse af referat________________________________________
Ingen bemærkninger
43. Orientering fra formanden (CF) _______________________________
Den 12. september forfattede jeg et brev til alle lokalarkiver vedrørende
forsikringer. Hvis der var interesse for sagen, skulle det enkelte arkiv sende
oplysninger til mig. Jeg har hørt fra 7 arkiver. De fleste havde forsikring,
enkelt arkiv havde ikke noget, og et enkelt arkiv havde en meget dyr løsning.
Ingen har udtrykt ønske om at Samvirket arbejder videre med en fælles
forsikring for at opnå en billigere præmie.
Det kom frem, at Kegnæs, Hørup, Lysabidl og Tandslet også var
interesseret i, at Samvirket gik videre med en fælles forsikring.
Formanden kontakter Nordborg og Svenstrup som de sidste. Så
overlades materialet til Synderjysk Forsikring.
Store Lokalhistoriske Dag den 15. marts har tilslutning fra alle lokalarkiver.
En del skulle dog kontaktes efter fristens udløb. Der er emneforslag fra 9
lokalarkiver, hvor en del er sammenfaldende. De resterende emner vil løbende
blive meddelt.
Den 25. oktober sendte jeg et brev til Kommunen vedrørende oprettelse af
et Kommunearkiv. Jeg har ikke hørt reaktioner på brevet.
Der er kommet et brev fra afdelingen fro byggesager i Sønderborg
Kommune der fortæller, at der i nær fremtid vil blive afleveret
scannede byggesagsarkiver til Sundeved og Broager. Sydals og
Augustenborg vil ligeledes blive scannet i år. CF skal meddele
afleveringsadresser og en underskrevet overdragelsesattest,
indeholdende udlånsbetingelserne. Det originale materiale vil
blive elever i flyttekasser. Vi enedes om, at CF rettede
henvendelse til Peter Dragsbo og Kim Furdal for at give udtryk
for udlånsvanskeligheder fra arkiver gemt i papkasser, der
ydermere har sin egen udlånsprofil. Vi vil dele vores
betænkeligheder med dem og bede dem om at støtte vores sag.
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44. Orientering fra kasserer (HP)__________________________________
Herunder oplysninger om hvilke midler der er brugt af de 5000 kr. til vores
hjemmesidegruppe.
Der er anvendt ca. 4200 kr. til dækning af udgifter til
hjemmesiden. Kassebeholdningen er 56.109.81 kr. Knap 50.000 kr. er midler
til køb af ARKIBAS
45. Hjemmesidesidegruppen (CF)__________________________________
John fra hjemmesidegruppen orienterer. Vi skal herunder beslutte, om der
skal søges midler fra forvaltningen. Endvidere skal vi tage stilling til, hvordan
vi skal markedsføre os, så alle bliver bekendt med vores hjemmeside.
John blev budt velkommen af CF. Han gennemgik den
øjeblikkelige status for det enkelte lokalarkivs hjemmeside og de
problematikker der var dukket op undervejs.
Der blev omtalt forbedringer af hjemmesiden. Det angik både
hovedhjemmesiden med Samvirkets hovedportal og det enkelte
lokalarkivs hjemmeside med eget domænenavn, der ville åbne op
for den mulighed, som man kan se på Egen og Gråsten
hjemmesider. Der ses mange billeder og slægtstavler lagt ud
Vores nuværende system vil ikke kunne bære noget tilsvarende.
Der omtaltes et møde på Svenstrup Skole engang i januar for
alle hjemmesideansvarlige.
Der blev omtalt ønsker for næste år. Forventede udgifter til
dækning af kørsel: 3000 kr. Bedre editor og bedre SKLA: 5.000
kr. Softwareudvidelser til et beløb af 3.000 kr. Abonnement: 4.000
kr. I alt, hvis midlerne er til det, vil det andrage 15.000 kr.
Der blev fra flere sider udtrykt stor tak for hjemmesidegruppens
kæmpe indsats. Det er et flot resultat, der er kommet op på
skærmen, og det er et brugervenligt program for de ansvarlige,
der skal holde hjemmesiden ajour.
46. De forestående arkiv- foreningsregnskaber(CF)__________________
Med baggrund i de meget forskelligartede regnskaber, Samvirket fik
fremskaffede sidste år, må vi minde lokalarkiverne om, at der i år skal
udfærdiges et regnskab kun vedrørende arkivets drift. Regnskabet skal være
underskrevet af deres revisorer. Det er vigtigt, arkiverne får det at vide nu,
inden regnskabsåret er omme og regnskabet udfærdiges. Vi skal undgå en
situation, hvor vi selv skal udlede driften af arkivet fra et regnskab, der
omfatter hele foreningens virke.
Det bliver med baggrund i arkivudgifterne for 2007 og budgettet for 2008 af
Samvirket kan finde den fordelingsnøgle, som skal bruges næste år.
Der er enighed i bestyrelsen om de fordelingsprincipper, der er
beskrevet ovenfor. Der skal udarbejdes et brev til hver enkelt
arkivs kasserer. CF laver udkast.
47. ARKIBAS, hvad gør vi?(CF). _______________________________
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Se SLA´s hjemmeside omkring de nye betingelser for køb og drift af Arkibas.
Som jeg læser det, har vi mulighed for at alle lokalarkiver får Arkibas 4 eller
Arkibas 3. (Arkibas 3 kræver ikke bredbånd, så i en indkøringsfase, kan det
være udmærket. En opgradering til Arkibas 4 vil koste 2000 kr. for arkivet)
Vi har indtil flere Arkibas 4 licenser i Samvirket. Det vil koste små 9.000 kr.
for alle arkiver i årlig licens inkl. den nødvendige hotline. Ordningen kræver
et medlemskab af SLA, hvor der også er skabt gode betingelser for en
kollektiv indmeldelse. Jeg anbefaler, at vi indstiller til generalforsmlingen, at
vi tiltræder ovennævnte fælles Arkibas med fælles SLA-abonnement.
Omtalte kollektiv medlemskab af SLA er ikke mulig. Det vil i snit
koste 1000 kr. pr. lokalarkiv i årligt SLA-medlemskab. Der skal
kun betales for de arkiver, der vil anvende Arkibas.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vi tegner en
kommunelicens for brug af ARKIBAS.
PP og CF aftaler et snarligt møde med forvaltningen omkring
flytning af midler fra ARKIBAS tildelingen til hjemmesidegruppen.
Endvidere skal der ske en snak omkring tildeling af midler til
Lokalarkiverne til næste år. Hvad kan vi forvente? Kan der
afsættes midler af det tildelte til fællesudgifter?(Arkibasgebyrer,
SLA-medlemskab, forsikringer, fond til nyanskaffelser osv. )
48. Generalforsamling i april måned (CF). ________________________
Dato og sted for mødet?
Hvem skal vi finde, så vi kan få folk til at møde frem? (Vore 2 konsulenter,
LASS, SLA, én fra egne rækker?)
Vi enedes om at invitere vore to konsulenter. Med den snak som vi
kan forudse vil være, skal der ikke være andet udover
generalforsamlingen.
Mødet er aftalt med Augustenborghallen til tirsdag den 22. april
kl. 19.30 med kaffe serveret kl. 20.30 . Der serveres en laksemad
og lidt diverse med kaffe på kande (som sidste år) for 40 kr. pr.
deltager.
49. Eventuelt__________________________________________________
Der er modtaget et brev fra H.C. Carstensen vedrørende et
kommunearkiv i kælderen på den nye del af Dybbølskolen. Vi vil
tage det med i vore forslag, hvis Kommunen går med på vore
tanker om et Kommunearkiv. En kælder med centralvarme er ikke
noget sikkert sted at opbevare arkivalier, da der kan ske
oversvømmelser.
Det blev anbefalet os, at SKLA kunne ses på de gule sider.
50. Næste møde:
Det afholdes i Lokalarkivet i Broager. Datoen meddeles senere af CF_
MH/CF

3

