
SKLA  Bestyrelsens møde med Kim Furdal. 
Broager den 8. Sep 2011 kl. 1300 
Fremmødte: Andreas Kaad, Arne Jessen, Helene Petersen, Frede Vendelbo Jensen, 
                     Christian Frederiksen, Carsten K Jacobsen og Kim Furdal 
Fraværende: ElseEgholm 
 
Dagsorden: Drøftelse af tilskud/underskudsdækning ved udgivelse af div. bøger m.m. 
 
1. Velkomst ved formanden. 
     
2. Kim Furdal: Arkiverne skal være ”synlige”, d.v.s. de skal ud i offentligheden. 
                         Det kan vi bestemt gøre bedre. Man skal markere sig. Der er afsat 
                         beløb til synlighed. Bestyrelsen skal tænke ”hele” kommunen. 
                         Det er vigtigt at bestyrelsen satser på samarbejde tværlokalhistorisk. 
 
                          Vedr. den eksisterende pulje med underskudsdækning til evt. bogudgivelse, 
                          skal der laves ”principper” for tildelinger. Endvidere skal der fastsættes en 
                          dato for aflevering af ansøgning. Regler for ansøgningens udformning m.m. 
 
3. Drøftelse af den aktuelle ansøgning fa Lokalhistorisk Arkiv i Svenstrup. 
                          Den skriftlige ansøgning blev forelagt bestyrelsesmedlemmerne, og sagen 
                          blev drøftet. Efter nøje overvejelser, og diskussioner, blev bestyrelsen enige 
                          om at ansøgningen stred mod SKLA´s formålsparagraf i vedtægterne. 
                          § 2. Formål 
stk. I. At fungere som de lokalhistoriske arkivers forhandlingspart over for Sønderborg 
kommune vedr. lokaleforhold (lokaler, el, vand og varme) og økonomiske forhold 
samt andre forhold af fælles interesse for de lokalhistoriske arkiver i Sønderborg 
kommune. 
stk. 2. At fordele midler, der af kommunen og/eller evt. af andre er stillet til rådighed til fælles 
lokalhistoriske aktiviteter. 
stk. 3. At koordinere fælles initiativer omkring formidling af lokalhistorien og indsamling af 
arkivalier i Sønderborg kommune. 
stk. 4. At iværksætte andre former for initiativer, der kan fremme interessen for lokalhistorie i 
Sønderborg kommune. 
                           Da den aktuelle publikation udelukkende omfatter Lokalhistorisk Arkiv i 
                           Svenstrup, strider den mod det fælles princip i §2 stk. 2. 
 
4. Afsluttende drøftelser om den fremtidige fordeling af puljemidler. 
                            Bestyrelsen blev enige om at der skal udarbejdes principper for tildeling 
                            af midler fra puljen. Kim Furdal kommer med forslag til disse fordelings- 
                            regler, og drøftelserne fortsættes på æste bestyrelsesmøde i Broager. 
 
Mødet slutter i god ro og orden kl. 1510. 
 
Ref.: Arne Jessen  
                              


