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

Til alle lokalarkiver!
Emne: _____________________Orientering__________________________
Store Lokalhistoriske Dag:
Skulle der være lokalarkiver, der skifter emne, så skal det meddelelse mig. (Se
vedlagte seddel om emnerne.) Jeg kan jo også have misforstået et og andet, og så bør
I også omgående korrigere ved at ringe til mig. Jeg skal afleverer den færdige liste til
presseudvalget senest i slutningen af januar måned.
Nogle arkiver har skrevet en række emner op. Hvis I beslutter jer til at indskrænke
antallet, kan dette også meddeles til mig.
Der vil tilgå alle Lokalarkiver en invitation til torsdag den 13. marts kl. 10.-12 om at
møde op til en reception i Østre Forgemak på Slottet. Her vil der blive overrakt 500
kr. til hvert Lokalarkiv til dækning af udgifterne ved udstillingen den 15. marts. Jeg
vil ikke afsløre flere ”hemmeligheder” i den sammenhæng, men blot håbe, at mange
møder op for at gøre dagen festlig for jubilaren.
Byggesagsarkivet:
Der har været afholdt et møde den 8. januar, indkaldt af Peter Dragsbo, hvor
Samvirket var deltager. Her er man blevet enige om at hele byggesagsarkivet skal
sorteres af professionelle, inden det skal indgå i et kommende Kommunearkiv -eller
tilgå lokalarkiverne, hvis der ikke kan skaffes politisk dækning for at oprette et
Kommunearkiv.
Peter Dragsbo forsøger nu på at finde et egnet lokale til opbevaring af hele
byggesagsarkivet, så dette kan bevares samlet, inden sorteringen. Det drejer sig om
ca. 500 hyldemeter. Jeg tror, vi kan være tilfredse med den udvikling, sagen har fået.
Hjemmeside:
Vedlægger invitation til kursus i redigering af det enkelte arkivs hjemmeside. Tak til
vores initiativrige hjemmesideudvalg for en fantastisk god indsats.
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Kommunelicens til drift af Arkibas.
Der er nu kommet svar fra SLA vedrørende en licensaftale, som nu bare venter på en
underskrift.
Følgende Lokalarkiver skal melde sig ind i SLA, hvis de ikke er det i forvejen.
Broagerlands Lokalarkiv
Lokalhistorisk Arkiv for Gråsten
Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet
Lokalhistorisk Forening for Sundeved
LHF for Dybbøl, Ulkebøl og Sønderborg
Sydals-Kegnæs Lokalhistoriske arkiv
Hørup Lokalhistoriske Arkiv
og
Tandslet Lokalhistoriske Arkiv.
Samvirket vil snarest betale 13.600 kr. + moms for at ovennævnte må installere og
anvende Arkibas og benytte den telefoniske hotlineservice.
Der vil blive tilsendt en kopi af kontrakten til alle de ovenstående lokalarkiver.
Ønske flere at blive tilmeldt, kræver det en tillægskontrakt og en indmeldelse i SLA.
BEMÆRK: Der kan gå 6-8 uger før alle har modtaget brugernavn og passwoord til
Arkibas 4.
Genralforsamling:
Husk Arkivsamvirkets generalforsamling den 22. april i Augustenborghallen. Kl.
19.30.
Med venlig hilsen
Christian Frederiksen
Brunsnæs
22.. januar 2008.
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