Bestyrelsesmøde den 12. maj 2014 klokken 10.00 Augustenborg
Lokalarkiv.
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: Carsten Jacobsen og Henrik Delf.

Referat:
1. konstituering af bestyrelsen:__________________________________________
FWJ lagde for med en konstatering af, at der var indkaldt til konstituerende møde
på trods af der var to afbud. Efter FWJ ´s mening, kan man ikke konstituere sig, når nogle er
fraværende.
Endvidere fremkom FWJ med en række klagepunkter, rettet mod den måde den siddende
formand kører bestyrelsen på. Det kan summeres op til at FWJ føler, udviklingen går for stærkt,
der gives ikke lejlighed til reelle diskussioner i bestyrelsen, at der ikke lyttes nok til afvigende
holdninger i bestyrelsen og at formanden træffer selvstændige beslutninger.
Det følgende er ikke et forsøg på at referere ordret, da det ikke er muligt for referenten, der
også for læserne kan oplyse, at mødets forløb var sobert og alle kom til orde og der blev lyttet.
AJ svarede på punkterne, beklagede, at det var gået lidt stærkt på nogle områder,
men mente på den anden side, at der var hul igennem til politikerne og embedsværket, der
stillede midler til rådighed i en udstrækning, der kun kan løfte arkiverne. Det var vigtigt for AJ at
beholde momentum.
AJ mente ikke, bestyrelsen kunne kræve at blive forhåndsorienteret i forbindelse med de
forundersøgelser han foretog, når formålet var at begrunde tiltag, der efterfølgende forelægges
bestyrelsen til vedtagelse/ afvisning. Den frihed bør enhver formand have. Endvidere kunne den
samling af print fra de sidste 14 dage som FWJ havde samlet i sin mappe bevidne, at AJ
orienterede efterfølgende om alle de skridt han foretog, som vedrørte bestyrelsen.
For AJ er målet: en standardhøjnelse af arkiverne med en bedre publikumsbetjening, mere fokus
på indsamling af arkivalier, elektronisk arkivering hele vejen rundt og målbevidst forsøge at
lette vejen for større enheder med de stordriftsfordele det kan give – men efter
frivillighedsprincippet.
Der blev fra alle sider udtrykt håb om, at FWJ ville tage sin beslutning op til
overvejelse, da ingen af de andre deltagere sad med samme opfattelse af AJ. Der blev faktisk
uddelt roser til alt det der er sket under hans formandskab, hvor man i dag taler om ting, man
tidligere undgik at røre med en ildtang. Selvfølgelig var der hist og her ændringer, der kunne
ønskes, men i det store og hele udtryktes der tilfredshed med AJ´s embedsførelse.
Bestyrelsen ønskede at beholde FWJ i bestyrelsen, men denne ønskede at forlade
bestyrelsen, hvorfor der sikkert vil møde en anden for Augustenborg på mandag den 19. maj i
Nordborg. FWJ ville godt påtage sig at deltage i udvalgsarbejde under SKLA i udvalg, der havde
hans interesse.
CF

