
Referat af FU mødet den 20.10. 2015 

i "Asylet" Sønderborg. 

Det var vort første møde med Gert Wonsyld, vor nye kasserer i SKLA.  

Gert beklagede at han endnu ikke havde fået fuldmagten i orden til SKLA's konto. 

Der har været sygdom og ferie inde i billedet, og fra bankens side mente man, at det 

var den medarbejder, der havde haft sagen fra starten, der skulle færdiggøre den. Så 

Gert måtte have tålmodighed lidt endnu. 

Det var rart at få sat "hoved" på den nyvalgte person, og få drøftet nogle af de ting, 

der lige nu er i gang. Hvilke procedurer Gert vil køre efter. Her kom vi ind på afreg-

ning til Randi Helming for kursusmateriale m.m. 

Vagn efterlyste punkter til vort næste møde med repræsentantskabet. Vi enedes om 

at der skulle være beretning fra de nedsatte grupper og en "bordet rundt" som sidst. 

Else refererede fra Uddannelses gruppen der havde afholdt sit første møde. Der vil 

blive sendt et skema ud til alle arkiver, med de tilbud vi kunne tænke os at sætte i 

gang. Der er planlagt 3 kurser i sidste del af 2015 vedr. Arkibas: Administration, regi-

strering af arkivfonds og billedregistrering. 

Datoerne var endnu ikke fastlagt. Vi satser på at være på biblioteket som i foråret. 

Vagn mente at der kunne lånes lokale på Cafeen i Stevning Kulturhus, hvis vi ikke 

kan komme på biblioteket. Det er gratis og netværket fungerer udmærket. 

Svend-Erik fortalte at bygningsudvalget havde haft møde med Carsten og Bjarne fra 

kommunen. Hvis arkiverne på Sydals kunne blive enige, kunne der findes lokaler til 

dem på Knøs' Gård. Et centralt arkiv for alle arkiver kan ligge hvor som helst i kom-

munen. 

Hørup arkiv er ilde stillet i tilfælde af brand på skolen, der er ingen flugtveje for ar-

kivmedarbejderne. Tandslet arkiv har til huse op ad en stejl trappe, det er besvær-

ligt, for ikke at sige umuligt, for ældre og handicappede borgere at besøge stedet. 

Referent Else Egholm. 



 


