
Bestyrelsesmøde SKLA på Kegnæs Lokalarkiv.                        25 februar 2013 

 

Referat: 

Formanden for Kegnæs Lokalarkiv  bød velkommen. 

Andreas takkede for at vi måtte komme. 

  

1. Hvad kan SKLA gøre for arkiverne og hvilke ønsker har arkiverne til SKLA. 

Kegnæs ønsker et Arkibas grundkursus på Als.  Carsten mente at han kendte én 

der havde et stort kendskab til Arkibas. Else tager problemet op i LASS. 

Andreas var til møde i Aabenraa i LASS, hvor de fortalte at der kommer et nyt 

Arkibas 5. Arkibas kan læres inden der kommer et nyt. Chr. Fortalte om fordelen ved 

at lære Arkibas lokalt. SKLA bedes skaffe en ”nørd” til oplæring af Arkibas på Kegnæs. 

Alternativt et kursus til Kegnæs i stedet for til Vejle  

  

2. Samarbejde med Sønderborg Kommunes kulturafdeling eller mangel på samme. 

Andreas gav udtryk for et manglende samarbejde med Sønderborg Kommune. 

Specielt var der problemer med at få kontakt med Kleinschmidt. Hvad gør vi? 

Else beretter om et møde i Gråsten med Kleinschmidt, der ikke var positivt. 

Kleinschmidt skal bydes med til vores generalforsamling! 

Der forventes at han giver et indlæg omkring SKLA´s fremtid. Planer m.m.! 

  

3. Regnskab fra de enkelte lokalforeninger. 

Regnskabsark fotokopieres. Lene gennemgår det enkelte regnskab for arkiverne  

Nordborg og Augustenborg skal indsende opgørelse over telefonudgifter. . 

  

4. Samarbejdsaftale med Danfoss Arkivet. 

Andreas fortæller om optagelse af Danfoss. Samarbejdsaftale fremlægges. 

Regler laves således at andre arkiver kan komme med.  

Referat, Danfoss Aftalen og Vedtægtsændring og Indkaldelse samt tilskudsfordeling  

på hjemmesiden  kommende generalforsamling 

Aftalen udsendes til arkiverne i denne uge. 

  

5. Forestående arbejde med projekt 1864. 

SKLA køber et password til 1864 

Arne Jessen er kontakt til arkiverne. 

  

6. Drøftelse af generalforsamling. 16. pril 2013 kl 1900 i Augustenborg 

Lokaler er booket af Vendelbo.  

  

 7. Evt.. 
Carsten har spekuleret på at næste år omkring april stopper windows XP, herefter skal 

vi gå over til windows 7 eller 8. Kan vi komme med på kommunens licens ? 

Vendelbo tager kontakt til Callesen på kommunen. 

Solkær afløser Chr. Frederiksen i bygningsrådet. Evt. med i by- og miljø, der varetager 

bygninger og gademiljøer samt træer m.m. Man diskuterede copyright på billeder og 

sikring af samme på modtagelsesblanket. SKLA skal fastsætte priser for elektronisk 

afsendelse til modtagere. Andreas afløses af Leif Kristansen, Tandslet 

Næste møde er:  18 marts 2013 kl. 0900 i Broager. 

 

Mødet sluttede i god ro og orden kl.  11.13 ref.: Arne Jessen 

 



 

 

 


