Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke.
Dagsorden:
Mødet afholdes mandag den 28. juni 2010 kl. 9.00
I lokalarkivet i Gråsten, Ahlefeldtvej 4, 6300 Gråsten.
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.
13. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendt.
14. Orientering fra Formanden:__CF_______________________________
Jeg har haft kontakt med forvaltningen vedrørende rabatordningen ved
Kontor Syd. Det er videregivet til afdelingen der har med den slags at gøre.
I forbindelse med truende destruktion af byggearkiverne (idéen om et
byarkiv er desværre udskudt på ubestemt tid) har jeg tilbudt, at lokalarkiverne
overtager bygningstegningerne fra den enkelte kommune. Vi skal dog selv
tage
stilling til, hvad der er værd at gemme. En destruktion er urimelig.
I forbindelse med Historisk Atlas er der afholdt et kursus. Der skal afholdes
et opfyldningskursus i september.
Der er tilbud fra Pernille om at lave flere start-kurser i Historisk Atlas.
Idéer fra vore redaktører vil efter aftale forelægges i september.
Christian Frederiksen har ikke fået endeligt svar med hensyn til
rabatordningen.
Byggearkiverne blev drøftet og afventer.
Med hensyun til Historisk Atlas orienterede Christian Frederiksen kort,
eventuelt afholde møde i Sønderborg.
15. Orientering frakasserer:HP___________________________________
Helen Petersen oplyste, at beholdningen er 55.000 kr. efter betaling af
Arkibas. Kegnæs og Svenstrup vil melde sig ind i SLA.
16.Orientering om mødet i Lokalrådet AK_
Afvente skriftlig referat, der sender til medlemmerne.
17. Regnskabsmodellen CF ___________________________________
Der er ingen regnskabsmodeller i forvaltningen. Det findes ikke, siger, Bjarne.
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Se vedhæftede forslag fra CF til anvendelig regnskabsmodel med brev til
både
regnskabsfører og revisor.
Regnskabsmodellen blevc drøftet, Christian Frederiksen og Helene vil
lave et oplæg.

18. Store Skrækdag(e) CF________________________________________
Der er afsat 1, måske 2 dage i efterårsferien, som kaldes: Den store
skrækdag.
Det er et initiativ fra ABM-udvalget (arkiver, biblioteker, museer), hvor temaet
dette år skal være uhyggelige historier. Slottet ville bidrage med at fortælle
nogle skrækkelige historier, og da nævnte Inge Adriansen, at de kunne
fortælle
om de tyske marinere, der blev dømt og skudt for mytteri den 7. maj 1945 på
Alssund.
Jeg håber, vi i lokalarkiverne kan medvirke til disse arrangementer, der
fortrinsvis vil blive afviklet på bibliotekerne. Der vil være mulighed for, at det
enkelte arkiv kan holde åbent hus, hvor der fortælles ”skrækkelige” historier
fra
lokalområdet.
Blev drøftet.
19. Telefon/bredbåndsudgifterFVJ,JH_____________________________
Frede Vendelbo Jensen oplyste, at der indtil nu er kommet 2 svar.
20. Arkivvarer ,undersøgelse__FVJ JH.
Som ovenfor.
21. Eventuelt.
Johan Hansen oplyste, at den 3.juli bliver hjemmesiden lagt om.
22. Næste mødedag.
Den 6.september 2010 kl.9.00 i Egen.
Christian Frederiksen Marie Hansen
formand sekretær
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