
Arkivsamvirket 

Referat 
Bestyrelsesmøde den 20. august 2012 i Gråsten:  
Mødt var: Else, Andreas , Carsten, Frede, Helene og Christian 
 
Ad 1. Danfoss Arkivet, hvordan får vi optaget arkivet i SKLA. 
 
Optagelse som ekstraordinært medlem kræver en ændring af SKLAs vedtægter. Vi  enedes 
foreløbig  om følgende ændring: 
 
Ekstraordinære medlemmer kan optages, selv om de ikke opfylder alle betingelser i § 3, 
såfremt generalforsamlingen godkender det.  Det er en betingelse, at det ekstraordinære 
medlem er medlem af LASS, og at der udfærdiges en samarbejdsaftale, som underskrives af 
begge parter. Der fordeles som hovedregel ingen midler til ekstraordinære medlemmer. 
Medlemmet har ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger taleret, men ikke stemmeret.  
 
Arbejdet med optagelsen  af Danfoss Arkivet fortsætter ved næste møde. 
 
Ad. 2. Store Billeddag på Sønderborg Slot den 14. oktober. 
 
Der er tilmeldt følgende arkiver: Sønderborg, Ulkebøl, Broager, Gråsten, Augustenborg, Hørup 
og Nordborg.  Andreas kontakter telefonisk de øvrige arkiver inden 1. september.  
 
Christian gennemgik oplægget, og der var enighed om at fortsætte planlægningen af Store 
Billeddag.  Det næste møde med Arne Reggelsen på Sønderborg Slot finder sted den 21. 
august.  
 
Det udsendte oplæg til dagen blev omtalt positivt.  
 
Ad. Evt. 
 
Andreas: Vedrørende utilfredsstillende lokaleforhold:  
Der er ikke aftalt mødedato med Stephan Kleinschmidt. Der aftales et møde med en eller 
begge konsulenter på forvaltningen. De inviteres med til næste møde. Se: Næste mødedato.  
 
Carsten vedrørende tyverialarm ved Norborg Arkiv: Carsten tager kontakt med Kommunen 
for at få udgifterne til den meget dyre tyverialarm, der hovedsagelig er betinget af den 
bevaringsværdige bygning, over på det kommunale budget. En rimelig egenbetaling for den 
del, der vedrører arkivet, kan forhandles.  
 
Andreas: Vedrørende henvendelse fra Teknisk Forvaltning. Til de arkiver, der endnu ikke er 
blevet kontaktet vedrørende bygninger, man fra forvaltningens side er i tvivl om er ældre end 
1920, vil der snarest tilgå en kontakt fra forvaltningen.  
 
Andreas: vedrørende møde blandt distriktets Arkivsamvirker.   Kim Furdal indkalder den 18. 
september kl. 19.00 det antal Arkivsamvirker der findes i Kims distrikt. Arkivsamvirket for 
Sønderborg Kommune sender Carsten, Helene og Else fra bestyrelsen.  
 



Christian omkring Bygningsforbedringsrådet:   Christian understregede nødvendigheden af at 
man som medarbejder i arkivet var obs. på de nedrivningssager der tilsendes arkivet. Specielt 
efterlystes bygningshistorien, hvis en sådan findes, og at man ser ønsket om nedrivningen i 
lyset af de nabohuse, som meget vel kan lide under, at en bygning forsvinder eller helt ændrer 
karakter. En uheldig sag fra det særligt bevaringsværdige område omkring Cathrinesminde 
Teglværk omtaltes.  
 
Næste mødedato. Mandag den 24. september på Lysabild Arkiv. (Bjarne inviteres fra 
Kommunen) 
 
                                                                                                                                                                                       Ref. Christian Frederiksen 

 


