Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske
Arkivsamvirke
Form. Christian Frederiksen, Klør-Fire 20, 6310 Broager tlf.: 74 44 29 23 mail:
chdf@get2net.dk

Brunsnæs, den 18. december 2007
Til
alle Lokalarkiver
Vedrørende tilskud fra Sønderborg Kommune i 2008._______________________
I dag har Samvirket haft et møde med forvaltningen i Kultur og Fritid. Fra
forvaltningen deltog: Poul Valdemar Nielsen, Bjarne Kjær Christensen og Povl C.
Callesen. Fra Samvirket Peter Petersen og Christian Frederiksen.
Fra år 2008 vil de støttepenge, der hidtil har været ydet fra Kommunen direkte til
det enkelte arkiv gå til fordeling gennem Samvirket. Når Samvirket har fået grønt lys
fra generalforsamlingen den 22. april 2008 til den fordelingsnøgle, der skal anvendes,
kan man påregne at få sine penge tilsendt.
Samvirket vil fremlægge for generalforsamlingen en fordelingsnøgle, der alene
bygger på budgettet for det enkelte lokalarkivs driftsomkostninger i 2008. Når det
endelige regnskab for lokalarkivernes drift i 2008 forelægger i starten af 2009, vil der
ske en slutafregning efter de faktiske reviderede tal for 2008. Afregningen vil indgå i
de tildelte midler for 2009.
Vi var enige om, at der kunne være lokalarkiver, der kunne få svært ved at få det til
at løbe rundt i foråret 2008. Disse kan få et a conto beløb udbetalt ved henvendelse til
Bjarne eller Povl.
Der var forståelse for, at der skulle ske kompensation for de prisstigninger året har
givet og at flere lokalarkiver der anvender Arkibas vil betyde højere
driftsomkostninger.
Vi vil minde om at få udfyldt og returneret de udsendte skemaer for
driftsregnskabet for 2007 og budget for 2008 til formanden så hurtigt som muligt og
senest 1. marts. Husk revisorpåtegning.
En del lokalarkiver har fået udbetalt et beløb, der både skulle dække drift og f.eks.
udgifter til husleje, varme osv. Forvaltningen vil fremover betale alle huslejer, varme,
vand, el. og andet, der ikke direkte har med driften at gøre. Enkelte arkiver har
særlige aftaler med værterne hvor de bor om brug af telefon, net osv. Dette vil vi ikke
ændre ved.
Vi er ikke blind for, at der kan opstå utilsigtede problemer ved denne overgang, og
vi håber derfor, alle vil bidrage med konstruktive løsninger, hvis noget skulle ske.
På vegne af Forvaltningen og Arkivsamvirket sendes
med venlig hilsen
Christian Frederiksen

