
Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke.
Referat:

Mødet afholdtes mandag den 17. maj 2010 kl. 9.00
i Arkivet i Augustenborg

Til mødet er indkaldt: Andreas Kaad (AK), Christian Frederiksen (CF), Else 
Egholm (EE), Frede Vendelbo Jensen (FVJ), Helene Petersen (HP),
John Hansen (JH) og Marie Hansen (MH).
Fraværende:_______  _________________________________________  ___
                     
                       Andreas Kaad.
1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen  ___  _________  _____  __  
                    
                  Referatet godkendt.
2. Konstituering(CF) ___________________________________________  
Valg af: Formand:            Christian Frederiksen

Næstformand:     Andreas Kaad
Sekretær:             Marie Hansen
Kasserer:             Helene Petersen

3. Orientering fra CF____________________________________________
Peter Petersen, bestyrelsens tidligere næstformand, har sendt en tak for 
vingaven og en tak for års godt samarbejde. 

I forbindelse med vores rabatordning med Kontor Syd, har jeg læst i referatet 
fra 7. maj 2009, at der også er rabat på kontormøbler. Dette kunne ikke 
genkendes af Kontor Syd, fortalte HP? Dette skal vi have set på. 
               Få en specifikation over procenterne fra Kontor Syd, og CF
               kontakter kulturforvaltningen, der har formidlet rabatkortet.

4. Orientering fra kasserer (HP)__________________________________
Det åbne spørgsmål var, om det kommunale driftstilskud skulle udbetales 
efter budgettet eller efter det godkendte regnskabsbeløb fra 2009-regnskabet 
(Egen-modellen). HP og CF tog beslutningen om at spørge alle arkiver. De 
indhentede svar pegede på den på generalforsamlingen vedtagne Egen-model. 
     HP oplyste, at alle tilskud er udbetalt. Rest ca.75.000 kr.

5. Generalforsamlingen         ____________________________________
Er der kommentarer til indlægget omkring Historisk Atlas?
                   Indlægget om Historisk Atlas var godt.

Er der kommentarer til beretningen?
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Beretningen var denne gang hovedsagelig en personlig beretning, hvor 
formanden følte det nødvendigt at forsøgte at give et bud på årsagen til de 
misforståelser, manglende informationer og den opståede utilfredshed blandt 
nogle af vore arkiver og i bestyrelsen, hvor reaktionen bl.a. var en række 
indkomne forslag til afgørelse af generalforsamlingen.(CF)

 CF bemærkede med hensyn til beretningen, at årets beretning 
mere var formandens end bestyrelsens, men at det skyldtes de 
særlige omstændigheder, som fremgår af beretningen. Fremover 
vil dette forhåbentligt ikke være nødvendigt. Som sædvanlig blev 
der ønsket en kortere beretning. 

        
Er der i forbindelse med generalforsamlingen opstået et behov for 
vedtægtsændringer? 
Vi skal have afklaret spørgsmålet om særskilt regnskab for arkiverne (CF)
         Der er intet behov for en vedtægtsændring udover særskilt 

regnskab for arkiverne. 

Er der kommentarer til afviklingen af generalforsamlingen?
Det skal oplyses, at foredraget om Historisk Atlas var bestilt længe før vi 
anede omganget af generalforsamlingen. Mødet var flyttet ½ time frem.(CF) 
           Bestyrelsen fandt, at det var et godt indlæg omkring Historisk 

Atlas, der udløste stor spørgelyst.

6.  Kim Furdal- modellen_____________        ________                                
Jeg finder det vigtigt, at vi går modellen igennem og finder de styrkesider og 
de svagheder, modellen fremmer. Der er problemstillinger omkring:

1. Store og små arkiver
2. Arkiver med og uden Arkibas
3. Arkiver med andre edb-løsninger og deres finansieringsomkostninger.
4. 100% dækning af arkivmaterialer, hvor vi nødvendigvis bliver nødt til 

at lave et økonomisk loft til indkøbene og for det enkelte arkiv. (Jeg 
kunne foreslå, at vi tillod indkøb, der højst måtte være 25% højere end 
man har købt for som gennemsnit i de sidste tre år.)

5. Fællesindkøb af arkivmaterialer og deres opbevaring?
6. Telefon/bredbånds-udgifter.
7. Fordelingsnøglen til de 20% andre godkendte udgifter. 

        Med hensyn til indkøb af arkivvarer få en fortegnelse fra alle 
arkiver, hvad de bruger af materialer til arkivering, deres 
beholdninger og bestilling for resten af året.

       FVJ  vil gerne indhente de begærede oplysninger.
     CF vil kontakte Arkivet på Asylvej om eventuel opbevaring.
      Forberede arkiverne om særskilt regnskab for driftsudgifterne.

7. ”Grundloven” og vores fordelingsnøgle______________  _____________  
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Er der bemærkninger eller ændringer til denne ”grundlov”, der blev 
formuleret af CF i beretningen?

1. Modellen skal følge lovgivningen, som er vore vedtægter/generalforsam-
lingsbeslutninger. 

2. Modellen skal opfylde de krav, Kommunen stiller mht. at behandle alle, så 
de har de samme muligheder. Vi kan ikke tillade os at favorisere nogen ar-
kiver. Det, som accepteres som støtteberettiget i det enkelte arkiv, skal 
være tilladt for alle arkiver. 

3. Modellen skal ikke opfordre til uhensigtsmæssig brug af de fælles midler. 
4. Der skal ikke være ”selvbetjeningsmuligheder”, hvis dette kan forhindres.
5. I administrationen af ovenstående skal der forventes en ensartet behand-

ling af alle arkiver
6. Vi skal til enhver tid kunne stå til ansvar overfor de bevilligende myndighe-

der og kunne dokumentere de poster, som har udløst tilskuddet.  

          Henhører under næste møde sammen med punkt 6.

8. Lokalhistorisk arkiv for Arbejderbevægelsen i Sønderborg__________
Der skal vel sendes et officielt velkomstbrev fra bestyrelsen til vores nye 
medlem?
Deres medlemskab rejser en problemstilling omkring deres brug af Arkibas. 
På lige fod med os andre skal de ikke betale for licensen, men da deres distrikt 
er alle de 76.000 indbyggere i Kommunen skal de vel have en brugerlicens 
(som ikke kræver SLA-medlemskab)? For de kan vel ikke komme på den 
kommunale brugerlicens? 

              Ikke sende et velkomstbrev til Arbejderarkivet.
              Problematikken med hensyn til Arkibas henlægges, til det bliver
              aktuelt.

9. Historisk Atlas_____________________________________________
Der er udsendt invitation omkring en workshop den 25. maj, hvor der er 7 
pladser til rådighed. 
Pernille Schou åbnede i sit foredrag op for muligheden, at vi ret hurtigt kunne 
få et password, så vi selv kunne lægge ting ind. 
Jeg vil gerne gøre mig til talsmand for, at det som den enkelte lægger ind, 
stiller sig i kø hos vore to lokalredaktører: Christian Bo Boyesen og Jens 
Verner Nielsen, og først bliver sendt ud til offentligheden, når disse har sagt 
god for det. 
Jeg vil ikke udelukke den mulighed, at de to lokalredaktører af egen drift vil 
give enkeltpersoner mulighed for direkte adgang, men det vil så skyldes, at 
vedkommende har præsteret en fuldgyldig forståelse for de retningslinier, 
Historisk Atlas skal følge. 
           I første omgang skal indlæggene gå gennem de nævnte bl.a. med
          hensyn til det sproglige. Afvente fra Chr. B. Bojesen om eventuelle
          oplæg (evt. mejerier, gårde m.m.)
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  Drøftelse af retningslinier for afholdelse af bestyrelsesmøder_______ 
Det kunne måske være på tide, at vi tager vores bestyrelsesmødeform op til en 
kritisk gennemgang. JH har gjort sig nogle overvejelser, og vi kan hver især 
tænke over, hvad der kunne gøres bedre. 
        John Hansen foreslår 6 x h. Disse er:  hvad, hvorfor, hvor,  hvordan,  
hvornår,  hvem.

 11. Eventuelt__________________________________________________
       Intet

12.   Næste møde                                                     
       mandag den 28.juni 2010 kl.9.00 i Gråsten.

       Christian Frederiksen                                        Marie Hansen
       formand                                                             sekretær
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