
.
Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke.

Referat:

Mødet afholdtes mandag den 10. august 2009 kl. 9.00
på Arkivet i Avnbøl (Sundeved)

Til mødet er indkaldt: Inga Petersen (IP), Christian Frederiksen (CF), Else 
Egholm (EE), Peter Petersen (PP), Marie Hansen (MH), Andreas Kaad (AK) 
og Helene Petersen (HP)

Fraværende:_____  alle var mødt  ___________  _______________  ______  __  

13. Godkendelse af referat fra mødet den 7. maj 2  009  .____________  _  
                            referatet godkendt.

14. Nyt fra formanden _________________________________ ________  
Peter og Christian har været til møde med forvaltningen, hvor vi har fremlagt 
ønskerne for selvforvaltningsmidlerne for 2010. Vi hævede beløbet med 
54.000 kr., med baggrund i øgede kursusbehov i forbindelse med arkibas, 
arkivlederuddannelsen og en ansøgning fra Arbejderarkivet i Ulkebøl om 
medlemskab. Vi søgte om i alt 225.000 kr. 
Gennem virksomheden NIRAS, er en del af vore lokalarkiver blevet kontaktet 
for at udtale sig til eventuel forurening på grunde, hvor der i dag er 
børneinstitutioner. 
Rabatkort til Kontor Syd er sendt ud. Er der bemærkninger til kortet?
Formanden for SLA, Jens Erik Pedersen, går af ved næsten valg, i erkendelse 
af, at han ikke slår til mht. at formidle et samarbejde mellem ODA og SLA. 

   Christian Frederiksen gennemgik punkt 14. 
EE: Vi skulle gerne kunne fylde en bil til SLA´s generalforsamling for at 
støtte dem. 

15. Orientering fra kasserer (HP)__________________________________
Vi har fået et XXX nummer, så kommunen kan overføre penge til os. Det er 
bl.a. sket med baggrund i et ønske fra Egen.  

   Helene Petersen oplyste, at arkivet har fået cvr 32129838.
   Hun oplyste endvidere, at kassebeholdningen i dag er 55.000 kr.

1



.
16   Lokalhistorisk Arkiv for Arbejderbevægelsen i Sønderborg (CF)__  ___  
Ved mødet med forvaltningen fremførte vi arbejderbevægelsens arkivs ønske 
om et medlemskab af SKLA og de vanskeligheder, det indebar. Forvaltningen 
bakkede op om det ønskværdige i, at de kom med hos os. Forvaltning er klar 
over, at det koster flere midler. 
Jeg har kontaktet Kim Furdal, og hans svar er sendt til jer som mail hvor han 
skriver om et ekstraordinært medlemskab af SLA og LASS under 
forudsætning af en tilretning af vedtægterne. 

Jeg vil foreslå, at vi tilsvarende anbefaler generalforsamlingen at knytter 
arbejderbevægelsens arkiv til SLA under forudsætning af de nødvendige 
vedtægtsændringer, som de på sidste generalforsamlingen fortalte, de var 
indstillede på at lave. (deres vedtægter sendes til jer.)

• Vi kan pege på, hvilke paragraffer der skal ændres, eller
• vi kan tilskrive dem vore vedtægter, og så se om vi kan godkende de af 

bestyrelsens ændringsforslag. 
• Vi skal tage stilling til, om et ekstraordinært medlemskab skal medføre 

ændringer i valgbarhed til bestyrelse og stemmeret til 
generalforsamlingen. 

• Tage stilling til, om vi i en forventning til optagelse skal orientere og 
bede dem om regnskab mm. på lige fod med de øvrige arkiver.

• Vi skal have set på vore vedtægter, om et medlemskab vil kræve 
formelle ændringer. 

     Der var enighed om at bakke op om ekstraordinært medlemskab uden valg 
og stemmeret under forudsætning af, at deres vedtægter tilpasses på en række 
områder. Samvirket kan medvirke ved denne tilpasning, hvis det ønskes. Der 
arbejdes for, at de kan modtage selvforvaltningsmidler fra det kommende år, 
selvom deres medlemskab officielt først gælder efter generalforsamlingen.
     CF vil orientere arbejderbevægelsen om arkivsamvirkets holdning.

17. Hjemmesidegruppen (CF). _________________          _____________
Er der kommentarer til hjemmesidegruppens spørgeskema (vedhæftet)?
Nyt program til hjemmeside er foreslået af bl.a. John. De har det i Egen. Det 
vil koste eget domænenavn for det enkelte arkiv. Der foreslås, at SKLA´s 
hjemmeside bliver lavet med det nye program, hvorefter der tages stilling til, 
om alle arkiver skal følge efter. 

CF vil rette henvendelse til hjemmesidegruppen om, hvilke tanker de gør sig,  
samt hvornår skemaet skal indsendes og hvortil. Endvidere foreslås det, at  
spørgeskemaet også undersøger tilfredsheden med det nuværende program 
bag hjemmesiden.
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18. Økonomiske problemer i Nordborg (CF)_________________
På de videresendte brev fra Nordborg om deres økonomiske situation, skal 
Peter og jeg, som det fremgår, til møde med dem 1. september. For at de i 
Nordborg kan være klædt ordentlig på til mødet, har jeg sendt dem et 
svarbrev, som også er videresendt til jer. Her er linierne trukket op, for SKLA
´s vedkommende, men jeg synes det er på sin plads at høre, om bestyrelsen 
har idéer til, hvordan vi kan hjælpe dem. 
Der er en meget vanskelig situation for den nyvalgte bestyrelse i Nordborg.

CF og PP oplyste, at de skal til møde med Nordborg den 1. september 2009. 
Samvirket vil håbe på et detaljeret regnskab og en plan for at skaffe sig de 
indtægter de savner. Samvirket har ingen penge til formålet.

19. Eventuelt__________________________________________________
             intet
   
20.   Næste møde:________________________________________________  

                                                                                                                                                                  

   mandag den 9. november 2009 kl. 9.00 i Hørup ( skolen)

Christian Frederiksen                                                                                    Marie Hansen
formand                                                                                                          sekretær
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