Bestyrelsesmøde den 11. august 2014 klokken 9.00
Gråsten Arkiv.
Gråsten
Deltagere:

Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ),
Augustenborg (XX), Henrik Delf (HD) og Henning Pihl (HP)
Fraværende : HD og HP samt repræsentant fra Augustenborg

Referat:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde:______________________________________
Ingen bemærkninger.

2. Nyt fra formanden:____AJ_________________________________________________
Intet direkte nyt.
Den kommunale kontakt skal genoptages da det bevilligede beløb omkring
fiberstilslutningen skal anvendes i dette finansår. CJ forsyner Jens Ove
Hansen (JOH), Nordborg med den undersøgelse, der blev lavet af
administrationen, så JOH kan komme i gang med udvælgelsen. Når JOH
overvejelser er foretaget omkring rækkefølgen, tilsendes denne til
bestyrelsen for hurtig ekspedition.
3. Nyt frakassemesteren:____CJ_______________________________________________
Intet nyt.
Orienterede om en henvendelse fra Oksbøl vedrørende et
forsikringsandragende. Denne vedrørte dog ikke Arkivet i Oksbøl, hvorfor
den heller ikke kan komme ind under sammenslutningens fællesforsikringer.
4. Nyt fra undervisningsudvalget:____ EE____
___________________
En henvendelse til underviser Niels Winter Christensen, der forestår
undervisningen i Arkibas5 resulterede i, at undervisningen lokalt med de 3 hold
man håber på, desværre først kan komme i gang sidst i september. De kan dog alle
afvikles i dette år.
Vedrørende kurser i arkivering vil EE kontakte Helene snarest for at se tilmeldingen.
5. Den manglende repræsentation fra Augustenborg AJ_____
____ ____________________
Der vil blive rettet en fornyet henvendelse til formanden for Arkivet i Augustenborg
med en opfordring til at få udpeget en repræsentant til bestyrelsen i henhold til
vedtægterne. Ligger der uoverensstemmelser bag den manglende udpegning,
tilbydes der et møde mellem arkivet og SKLA.
6. Genåbningen af Oksbøl AJ ________________________________________________________
CJ og EE vil tage initiativ til et uformelt møde med Oksbøl og få en snak omkring de
problemer lokalarkivet har. Oksbøl kender udmærket deres situation.

7. Udstilling på bibliotekerne med emnet: 1. Verdenskrig AJ ____________________________
Generelt har der været god tilslutning til 1864 udstillingen på de enkelte biblioteker
og senere på hovedbiblioteket i Sønderborg, hvortil udstillingerne blev samlet.
Bestyrelsen opfordrer til en gentagelse med emnet 1. Verdenskrig. En udstilling på
det lokale arkiv omkring 1. oktober, der efterfølgende flyttes til hovedbiblioteket
omkring 1. december.
Arkiverne tager kontakt med deres bibliotek.
8. Ny formand_____ AJ____________________________________________________________
En desillusioneret formand der fra starten af formandsperioden har måttet kæmpe
for sine ideer i bestyrelsen. Han føler ikke, han har den nødvendige opbakning i det
daglige bestyrelsesarbejde og har svært ved at leve i en bestyrelse, der måske nok
gerne vil leve op til foreningens vedtægter, men vælge alle former for
konfrontationen fra og anlægger en strategi, hvor tidsfaktoren vil løse
problemerne.
Han må konstatere, at han måske har haft for store ambitioner i forhold til
bestyrelsens ambitioner, hvorfor han ikke vil stå i vejen for et formandsskifte. Han
vil med sikkerhed gå af ved næste ordinære valg.
EE anbefalede, at han blev siddende perioden ud og ligeledes lød det fra CJ og CF.
Der kom en opremsning af en række positive tiltag under hans formandsperiode,
der alt i alt må betragtes som en AKTIV periode med mange skibe i vandet.
AJ vil fremover skrue ned for aktivitetsniveauet.
Punktet mundede ud i en debat omkring en anden måde at vælge medlemmer til
bestyrelsen på, da den måde vi gør det på, måske har haft sin tid. Situationen i
Augustenborgs manglende repræsentation kunne tyde på det. Hvis man udpeges,
fordi ingen andre i arkivet vil, så er tiden måske moden til at finde
bestyrelsesmedlemmer på en anden måde?
9. Eventuelt______________________________________________________________________
Der er problemer med Historisk Atlas, hvor punkter der er lagt ind, pludselig ikke er
til at finde igen. CF lovede at viderebringe svaret fra Hanne Næsborg, som er
spurgt om det problem.
Mødet mellem samvirkerne på Landsarkiver er fastsat til 18. september.
10. Næste møde__ ______________________________

__

Den 29. september kl. 9.00
I Sønderborg.
CF

