Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke.
Referat:
Mødet afholdtes torsdag den 4. september 2008 kl. 9.00
på Arkivet i Augustenborg
Til mødet er indkaldt: Inga Petersen (IP), Christian Frederiksen (CF), Else
Egholm (EE), Peter Petersen (PP), Marie Hansen (MH), Anna Hansen (AH)
og Helene Petersen (HP)
Fraværende:__Helene Petersen havde meldt afbud.____________________
23. Godkendelse af referatet fra sidste møde_________________________
Vedrørende punkt 18.
Else Egholm var uenig i teksten. ”Enighed om at åbne mulighed for at
søge driftsudgifter dækket efter ansøgning, hvis andre muligheder ikke har
båret frugt.” EE mente ikke, at tilføjelsen -hvis andre muligheder ikke har
båret frugt- var nævnt ved vedtagelsen.
Rettelse til referatet: De genfundne 25.ooo kr. skal sættes ind på
hjemmesidekontoen ikke arkibaskontoen.
24. Orientering fra kasserer (HP)__________________________________
HP orienterer om de bevægelser der har fundet sted på kontoerne.
Chr. Frederiksen orienterede om bevægelserne på kontierne.
Bilag vedlægges.
25. Nyt fra formanden_(CF)_____________________________________
John Hansen fra Egen har henvendt sig til mig, da han var frustreret over en
forkert udmelding i det sidste referat. Jeg håber, at jeg fik fortalt ham, at vi
har 10.000 kr. mere at gøre godt med end tidligere hensat. Men man må
medgive ham, at hele processen omkring hjemmesidemidlerne har været
underlagt rodede omstændigheder, vi ikke helt har været herre over.
CF orienterede om ovennævnte.
Hvis EE tager af sted til SLA´s generalforsamling, repræsenterer hun
Samvirker, hvorfor Samvirket dækker omkostningerne.
Else Egholm tager måske med til SLA generalforsamlingen, hvis hun kan
finde nogle, der vil tage med.
Der er ikke noget nyt vedrørende scanning af byggesagsarkiverne.
Takkebrev fra Historisk Samfund for Als og Sundeved vedrørende gave i
forbindelse med foreningens jubilæum.
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26. Forsikring(CF)______________________________________________
Følgende er tilmeldt: (Samlet forsikringssum står nævnt med efterfølgende
angivelse af den procentvise del af den samlede præmie).
Augustenborg:
630.000 kr.
14,5%.
Broager:
170,000 kr.
3,9%.
Egen:
195.250 kr.
4,5%.
Gråsten:
1.000.000 kr.
23,0%.
Kegnæs:
190.000 kr.
4,4%
Lysabild:
47.000 kr.
1,1%.
Nordborg:
1.000.000 kr.
23,0%.
Sundeved:
175.000 kr.
4,0%.
Tandslet:
450.000 kr.
10.3%.
Ulkebøl og Sønderborg: 500.000 kr.
11,5%.
Holm, Oksbøl, Hørup og Svenstrup er ikke med i forsikringsordningen.
Den samlede præmiesum pr. år er 17.819 kr..
Den dækker Brand, tyveri, vandskade, glas/kumme, kælderdækning. Ved
tyveri og hærværk er der en selvrisiko på 2500 kr.( årlig præmie: 10.158 kr.)
EDB er dækket ind over det ovenstående, men der er tegnet yderligere en
forsikring mod kaffe, der spildes ned i maskinen, lynnedslag osv. Selvrisiko
på 1.500 kr. (Årlig præmie på 3.194 kr.)
Så er der tegnet en erhvervsansvarsforsikring, så kunder, der kommer til
skade ved en ulykke, hvor medarbejderne kan stilles til ansvar. (Årlig præmie
på 3.049).
Så er medarbejderne dækket ind over en arbejdsskadeforsikring, som dækker,
hvis vi kommer til skade ved at lave praktisk arbejde, eks. falder ned fra en
stol, stige osv. (Årlig præmie på 1.418 kr.)
Jeg foreslår, at vi fordeler den årlige præmie i forhold til den sum, det enkelte
arkiv har forsikret sig for. Kælderforsikringen og glasforsikringen er så billig,
at det ikke kan betale sig at tegne dem separat.
Forsikringens lave præmie fremkommer bl.a. ved, at den er uopsigelig i 5 år,
da det udløser 15% rabat.
Forsikringsspørgsmålet blev drøftet og der var enighed om, at det skulle
træde i kraft ved årsskiftet.

27. Gebyrlister(CF)______________________________________________
En henvendelse til lokalarkivet i Broager om at få lagt alle vore klassebilleder
fra Skodsbøl Skole lagt ud på Skodsbøl hjemmeside, fik os i Broager til at slå
bremserne i. Ønsker vi, at arkivets billeder sådan bliver tilgængelige for alle
og enhver? Kan arkivets mange billeder ikke blive en nødvendig fremtidig
indtægtskilde, som vi bør beskytte? Er klassebilleder en privat sag, der kræver
.
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tilladelser fra alle de afbillede? Hvordan har vi det i det hele taget med vores
gebyrpolitik? Vi ringede til Kim Furdal, og han mente, advarselslamperne bør
være tændte.
Jeg tror, tiden er inde til en drøftelse omkring vore priser (hvis vi har nogen)
og til at forsøge på at foreslå en vejledende prispolitik, som det enkelte
lokalarkiv kan støtte sig til.
Jeg vil bede de enkelte bestyrelsesmedlemmer om at tage deres
pris/gebyrlister med til mødet, så vi ser, hvordan landet ligger.
Jeg medbringer lister fra Sønderborg, Lass og SLA.
Gebyrer blev drøftet for at få en ensrettet ordning.
Skema vedlægges.
28. Uddannelse af arkivlederne(CF). ______________________________
Vi kommer ikke udenom de krav om opgradering, der vil blive stillet til
arkivlederne. Medlemskab af SLA er betinget af en sådan uddannelse.
Hvordan vil vi kunne støtte og hjælpe der, hvor arkiverne vil få besvær
med at opfylde disse krav?
PP mente at vide, at det gik godt med at få arkivlederne uddannet. Henleder
opmærksomheden på at sende folk på kurser.
29. Eventuelt.
Nyt Webhotel. Henvendelse fra hjemmesidegruppe om ændringer og
besparelser på hjemmesideordningen.
Tages med på næste møde.
30. Næste møde:_______________________________________________
Torsdag den 20. november 2008 kl.9.00 på arkivet, Forsamlingshuset,
Kegnæs.
Christian Frederiksen
formand

.

Marie Hansen
sekretær
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