
Bestyrelsesmøde den 17. februar 2014 klokken 0900 Egen Lokalarkiv. 

Sommervej 17, Guderup 
Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen 

(FJ), Henrik Delf (HD) og  Henning Pihl  (HP)                                      Fraværende: Henrik Delf.  

Bilag vedhæftet efter dagsordenen: 

Referat: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde:____________________________________________    
 Ingen bemærkninger, der kan ændres.  
 
2. Nyt fra formanden:____AJ________________________________________________________ 
 Formanden startede med at sige tak til Egen for at de ville påtage sig  værtsskabet.  
 
     a. Om forvaltningens undersøgelse af arkiverne, hvor de særligt har set på IT området og 
 opbevaringsområdet.  
 Det trækker ud med referatet omkring kommunens undersøgelser, men vi må huske på, at 
 der har været valg, og nye politikere styrer forvaltningen. For tiden undersøges visse arkivers 
 varmeforbrug. Formanden oplyser, at forvaltningen sender det indhentede materiale til 
 udtalelse i SKLAs bestyrelse, inden det tilgår politikerne. (se bilag) 
 
     b. En bestyrelsesdelegations møde med Oksbøl. (AJ)   
 Formanden lagde ud med spørgsmålet omkring Oksbøl, der ikke lever op til de 
 vedtægtsbestemt krav. Hvad skal vi gøre? 
 Det gav anledning til en længerevarende diskussion, der mundede ud i, at et flertal i 
 bestyrelsen mente, at bestyrelsen bør se med milde øjne på de mangler, der er helt 
 åbenbare i Oksbøl. Der er gennem tiden fra Arkivets start i 1976 ydet en stor indsats, der 
 kræver respekt og som ikke skal drukne i krav, medarbejderne ikke kan eller ønsker at 
 honorere.  
 Der var et ønske i bestyrelsen om, at problemerne løses af frivillighedens vej og en 
 opfordring til de ”nordlige” arkiver om at tilbyde Oksbøl hjælp, hvis dette efterspørges.  CJ vil 
 gentage opfordringen til Oksbøl om at deltage i områdemøderne. Endvidere opfordrer 
 SKLA´s bestyrelse Oksbøl til at se positivt på, - og gøre brug af den hjælp, arkivet kan trække 
 på fra alle sider.  
 (Se bilag, der er et referat fra mødet i starten af februar) 

 
3. Nyt fra kassemesteren:____CJ_____________________________________________________ 
 CJ medbragte regnskabet og forklarede detaljer derfra. Der var tilfredshed med 
 tallene og skemaerne og enighed i de overvejelser omkring kassebeholdningen, som CJ 
 redegjorde for. Den bør ligge mellem 50-60 tusinde kroner.  
 
  
 
 
4. Udstillinger/ Historisk Atlas /lokalarkiver /1864_______AJ_(EE og CJ)____________________________ 
a. Tanker omkring 1864 og udstillinger. Spørgsmål om, hvordan man kan anspore til at lave relevante 
udstillinger i de enkelte arkiver? 



 Formanden redegjorde for de af ham udarbejdede forslag til udstillinger på bibliotekerne fra 
 1. april til sommerferien, hvor samlingerne ender på centralbiblioteket i Sønderborg fra 1. 
 september.  
 
 Formanden håber, at alle arkiver vil bakke op om udstillingen. Man kan uden tvivl få trykt 
 sine plancher i A3 og A2 gratis på bibliotekernes kopimaskiner.  
 (se bilag til punktet) 
  
b. På LASS´ generalforsamling havde vores formand et indlæg om Historisk Atlas (se bilag 4.) Det er meget 
svært at spore den store interesse for at lave noget i arkiverne omkring 1864. Kan der gøres noget her i 
jubilæumsåret?       
 Der kom ingen indlæg fra bestyrelsen i denne sammenhæng. Der er ingen bilag til punktet 4b.  
 
d. idéer til relevant udstillingsmateriale: hvad, hvem, hvornår, hvordan?? 
 Formanden oplyste, at der i efteråret vil blive opfordret til en udstilling af samme omfang 
 som 1864-udstillingen, men hvor temaet bliver Den store Krig, 1914-18   
 
5. Generalforsamlingen   2014            AJ____                                                        _________________________ 
 Forslag til generalforsamling vedlagt!  
 Første udkast til bestyrelsesberetningen blev medudsendt til bestyrelsen (men er ikke 
 vedheftet dette punkt i referatet og er også at betragte som en intern kladde) Formanden 
 opfordrede os til at læse det grundigt og komme med kommentarer inden og senest ved 
 næste møde, da beretningen kommer på dagsordenen.  
 Da tidspunktet for generalforsamlingen er offentliggjort ved sidste referat, den 24. april på 
 Maikroen, skal der gøres opmærksom på, at man i det enkelte arkiv gerne må gå i gang med 
 at forberede forslag til behandling på generalforsamlingen, så man ikke overraskes af 
 vedtægternes tidsfrister.  
  
6. Initiativer vedrørende hjælp til arkiverne   AJ____________________________________  
På sidste møde talte vi om initiativer, udmøntet i foldere til bedemænd, biblioteker, opkøbere af dødsboer 
og klæbemærker. Dette forslag er blevet kommenteret af Nordborg Arkiv (bilag 6) der beder os tage stilling 
til Alsnissen og et evt. samarbejde.  
 Der blev givet grønt lys for indkøb af op til tre bannerbærere. Der forelå to udkast til indhold, 
 som promoverede SKLA. Der blev stillet forslag om, at der blev lavet et banner med 
 rekruttering af nye medarbejdere som tema.  
 Der kom en idé på banen, som gik ud på at runddele en plasticlomme/kuvert med en 
 mærkat klæbet på, hvoraf det fremgik, at indholdet skulle afleveres til lokalarkivet.  
  
 Der blev forstret en idé omkring anvendelsen af en artikel i Ugeavisen til fremme af 
 afleveringer af arkivalier. Man opfordrede formanden til at stille op og kontakte en journalist 
 om en sådan artikel i Ugeavisen var en mulighed.  
  
 
7. arkivlederkurser og andre kurser i 2014  AJ__________________________________________________ 
Kursus 2 og 4 gennemføres i 2014 
Formanden opfordrer kraftigt til, at alle arkiver der ikke har en godkendt arkivleder efter gældende regler, 
deltager i kursus 2 og 4, der afholdes i Åbenrå i 2014.  
 Opfordringen til at komme på kursus blev gentaget, også de steder, hvor der er en uddannet 
 arkivleder, da man altid skal forberede en afløser til jobbet. 



 Der blev meddelt, at man arbejder på at få et kursus for brugere af Arkibas til afvikling på 
 Sønderborg Centralbibliotek. Man håber på, at Kommunen vil give et ekstraordinært tilskud 
 til afholdelsen 
 
 
 8. Eventuelt___________________________________________________________________ 
 CJ fortalte, at man ikke kan bruge Windows 8,1 til arkibas. Men Windows 8 kan køre 
 programmet.  
 
9.   Næste møde____Den 10. marts på Broagerlands Lokalarkiv, Storegade 33,  kl. 9. ______________ 
   
CF 

Bilag til pkt. 2a 
Mojn Arne 
Jeg er stort set i hus med mine ”udtræk” og den ligger lige nu hos Carsten. 
Efterfølgende vil vi sende til SKLA bestyrelse– og der bliver så noget med en sagsfremstilling til Kultur-, 
Borger- og Fritidsudvalget som vi lige skal have styr på. 
 
Bilag til pkt 2B 
Mojn kære bestyrelsesmedlemmer!  
     I går var Frede Vendelbo, Karsten Jacobsen og Arne Jessen på besøg i Oksbøl på arkivet. Arkivet har til 
huse i kælderen i Oksbøl friskole.Skolen har stillet eet kælderum til rådighed på ca. 50 m2. De frivillige på 
arkivet har været på arkivet siden 1976. Vi fik at vide at skolen gerne ville inddrage halvdelen. 
 

    Delegationen ville gerne snakke fremtid med arkivet. 

 
     Det første vi fik at vide var, at man ønskede at fortsætte som nu.Da man ikke mente at der var flere 
arkivalier at indsamle i Oksbøl, var der kun at vente på at nogle mennesker fandt frem til Oksbøl 
for at indhente en aftale om evt. oplysninger. Foreholdt det uheldige i, at al. borgere havde svært ved at finde 
arkivets hjemmeside, indeholdende de nødvendige oplysninger, kunne man oplyse at det drejede sig om en 
privat hjemmeside og SKLA selv have indsat en hjemmeside ved henvisning fra SKLA´s hjemmeside. 
     Personalet på Oksbøl arkiv interesserer sig kun for lokalhistorier ikke for organisation, og sådan bliver det 

ved at være! 
     I en diskution omkring en evt. flytning til en anden lokalitet, var svaret, at det blev uden det nuværende 
personale. 

     Arkivet blev oplyst om manglende overholdelse af vedtægterne, bl.a.manglende arkivlederuddannelse og 

åbningstider og tilgængelighed. På et spørgsmål om overholdelse af samme, fik delegationen at vide at 
det blev ikke anderledes med det nuværende personale. 
  
Under en diskussion omkring de nuværende arkivaliers flytning til et andet arkiv, mente man at de herefter 
blot ville havne i papirkurven. Delegationen kunne dog forsikre om at dette ikke ville blive tilfældet. Og Arne 
Jessen oplyste om, at arkivalierne var at betragte som offentlig ejendom. 
  
     I diskussionen omkring ARKIBAS, var der ikke umiddelbart interesse for opstart af en registrering af 
arkivalierne på denne måde. Man havde sin egen. 
  
      Konklusionen blev, at det nuværende personale ikke er interesserede i at genoplive arkivet, endsige 
bringe arkivet up te date, med hensyn til tilgængelighed og bringe arkivet på fode med hensyn til vedtægter. 
Midlertidig fik Karsten oplysninger nok til en nødtørftig hjemmeside i SKLA. Arne Jessen fik lovning på at 
man ville finde en person i Oksbøl, der var villig til at starte en arkivlederuddannelse og genopstarte arkivet.  
     Der blev ikke aftalt en deadline. Karsten bad dem deltage i det Nordalsiske samarbejde i fremtiden. 
Endvidere tilbød jeg dem al mulig hjælp ved en genopstart. 



  
ref. Arne Jessen 
 
 
Bilag pkt. 4.  

 
Dagsorden for mødet i ABM udvalget, hvor Arne deltog. 

Kære deltagere 
Just hjemkommen fra Indien iler jeg med at sende dagsorden ud til det møde, vi aftalte sidste gang. Mødet 
afholdes på onsdag kl 11 på Sønderborg slot.  
Inge har meldt afbud, er der mulighed for, at en anden fra slottet kan deltage, Arne? 
Christian har meldt afbud, derfor sendes denne dagsorden til Arne Jessen. 

1. Siden sidst 
2. Forårets arrangementer, herunder 1864 tema 
3. Efterårets arrangementer, 1914, Halloween? 
4. Andet samarbejde /wiki? 
5. Evt.  

Forslag til 1864 – udstilling, udarbejdet af Arne Jessen 

Følgende biblioteker er med i udstillingerne: 

Biblioteket Dybbøl: Arkivet i Sønderborg 
  Dybbøl Mølle/ Brohovedskanser/Pontonbroerne over sundet 
  Kanonbatterierne/Sønderborg i brand 
Biblioteket i Sønderborg Arkivet i Sønderborg 
  Sønderborgs anvendelse/Kürsteins mølle/Lazareterne i Sønderborg 
Biblioteket Nordborg: Arkivet Nordborg, Holm, Svenstrup og Oksbøl 
  Indkvartering af soldater i Svenstrup/ Lazarettet i Nordborg/ Aarø´s strejfkorps                             
Biblioteket Augustenborg: Arkivet Augustenborg, Egen og Tandslet 
  Augustenborg Slot som lazaret/Ægtkørsel på Als/ Mindesten på Als fra 1864 
Biblioteket Gråsten: Arkivet Gråsten:  
  Lazaret i Rinkenæs /Gråsten Slot /Gråsten By/ Adsbøl By 
Biblioteket Ulkebøl: Arkivet Ulkebøl 
  Kampen på Kærhalvøen/Ulkebøl Præstegård/Overgang over Alssund 
Biblioteket Broager: Arkivet Broager 
  Gammelmark/ Broager By/Lazaretter i Broager/pontonbroer i Egernsund 
Biblioteket Hørup: Arkivet Hørup, Lysabild og Kegnæs 
  Kampen ved Høruphav/Høruphav ind- og udskibning/Lagerplads i skoven 
  Købmand Zimmermann/ Spærring ved Drejet/Hærens flugt til Fyn 
  ”Tine” Hermann Bang/Indkvartering i Alsiske Landsbyer 
Biblioteket Vester Sottrup: Arkivet Sundeved 
  Preussisk Indkvartering i Sundeved/Bøffelkobbel/Johannitter Lazaretterne 
 
De lokale udstillinger skal evt. stå fremme fra 1. april til sommerferie, derefter skal alle lokale udstillinger 
samles på Centralbiblioteket i Sønderborg til 1. september. 
 
Ovenstående emner er kun vejledende, arkiverne er velkomne til at finde andre temaer fra 1864. 


