Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske
Arkivsamvirke.
Referat:
Mødet afholdes fredag den 30. august, 2010 kl. 9.00
Hos Chr. Frederiksen, Klør-Fire 20, 6310 Broager
Til mødet indkaldes; Andreas Kaad (AK), Christian Frederiksen (CF), Else Egholm (EE),
Frede Vendelbo Jensen (FVJ), Helene Petersen (HP), John Hansen (JH) og Marie Hansen
(MH).

Fraværende:_Ingen_____________________________________________
Baggrunden.
Mødet er indkaldt på baggrund af FVJ, der mener, at de breve der skal sendes
ud omkring forsøg med timetælling og orientering til kasserer, bør behandles af
bestyrelsen inden udsendelsen. Formandens måde at håndtere sagen på får
FVJ til at føle sig manipuleret med, og han er ikke enig i den formulering,
brevene har fået.
CF følger en arbejdsform, hvor der gives mulighed for indvendinger og
indflydelse på det endelige resultat. Normalt er der et par indvendinger, hvor en
del vedrører forslag til en bedre formulering.
Der kan også forekomme uenighed om indholdet, der som regel udløser en
korrespondance mellem CF og den pågældende. Ofte stopper sagen her. Hvis
CF finder det nødvendigt eller ”klageren” finder det nødvendigt, inddrages hele
bestyrelsen, og de bliver opfordret til at tage stilling.
I praksis deltager ikke alle i en sådan disput selvom dette kunne være ønskeligt.
Er der en klar tilkendegivelse fra bestyrelsen, bliver dette fulgt.
CF er af den mening, at skal der træffes en afgørelse inden f.eks. en tidsfrist og
der ikke er et klart mandat fra bestyrelsen, så ligger det i formandens rolle, at
han/hun træffer afgørelsen på den samlede bestyrelses vegne. Selvfølgelig vil
der efterfølgende være mulighed for at tildele formanden en ”næse,” hvis
formandens skøn har været på afveje.
Endvidere har formanden mulighed for at ”tænke og handle selvstændigt” på
bestyrelsens og på foreningens vegne, hvis dette kan begrundes med fornuft og
foreningens ve og vel.
CF er af den mening, at vi skal passe på ikke at få for mange bestyrelsesmøder,
da det er tidkrævende og også er dyrt i transport. Derfor foretrækker CF nettet,
hvor bestyrelsen kan deltage. Ofte er det kun de personer, der er imod en
sag/holdning, der deltager. Det kunne være ønskeligt, hvis også de der støtter
en holdning/sag, i højere grad ytrede sig.
CF er af den mening, at er der ikke tillid til formandens handlemåde generelt, så
skal der vælges en ny formand for bestyrelsen. Alt andet er urimeligt.
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23. Skal der ske ændringer i den arbejdsform der har udmøntet sig

gennem en årrække og som er skitseret i ovenstående redegørelse?
Snakken omkring samarbejdsformen var intens ved mødet og i den
efterfølgende udveksling af meninger. Der er peget på vigtigheden
af at formanden tilstræber enighed blandt bestyrelsen, inder der
skrides til handling. Uenighed skal søges nedskrevet i referatet, så
man kan se mandatet efter en evt. afstemning.
Der søges indført 6xH som en arbejdsform, der i høj grad følger
udmøntningen fra beslutning til realitet.
Endvidere skal de enkelte bestyrelsesmedlemmer fremover
forpligtiges til at give deres mening til kende, når de opfordres til det.
24. Brevet omkring timetællingsforsøget i den medsendte form

(bilag) drøftes og evt. ændringer udformes.
Der var enighed om, at undersøgelsen ændrer karakter, så det
bliver indsamling af materiale til dokumentation overfor de
kommunale myndigheder. Ugesedlen og følgebrevet omredigeres .

25. Brevet omkring kommende regnskaber drøftes og evt.
ændringer udformes.
Enighed om at sende en revideret meddelelse til kasserer og
arkivleder ( Regnskab for 2010)

26. Skemaerne omkring arkivmaterialer drøftes. FJV,
Frede Vendelbo Jensen oplyste, at han endnu mangler
tilbagemelding om arkivmaterialer.

27. Skemaerne omkring telefon og bredbåndsudgifter drøftes JH.
Blev ikke drøftet.
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Evt. ____________________________________________
Intet.

29.

Næste mødedato:________________________________
Onsdag den 22. september 2010 på arkivet i Egen.

CF

MH
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