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Repræsentantskabsmøde
Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 15.00
Lokalhistorisk Arkiv i Sønderborg
Referat
1) Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet 2. maj 2017
Godkendt.
2) Forretningsudvalgets forslag til nye økonomi-principper – fordeling af Sønderborg kommunes tilskud til
foreningerne – se fremsendt forslag der baserer sig på Økonomiudvalgets forslag
Christian Frederiksen redegjorde for tankerne bag forslaget. Retningslinjer er ikke udarbejdet, venter
på diskussion og godkendelse. Bilag skal indsendes for fradragsberettigede udgifter i hvert fald for
2017.
Forældelsesfristen for Ad2 ændres til 3 år.
Generalforsamlingen skal godkende det samlede regnskab, repræsentantskabet udarbejde
retningslinjer til forslaget. Forretningsudvalgets forslag tages op igen på næste
repræsentantskabsmøde d.8.2.18 med indhentning og diskussion af eventuelle reaktioner.
Økonomiseminar i 2018 bibeholdes, hvis det viser sig nødvendigt.
Tilføjes: uddannelse er 100 % dækket. Fremgangsmåde ved deltagelse er mest enkelt, at
kursusdeltageren får refunderet udgiften af foreningens kasserer og kassereren henvender sig til SKLAs
kasserer.
Desuden skal teksten på skemaerne rettes, så der står ”Lokalhistorisk Arkiv for:” i stedet for
”Lokalhistorisk Forening”. Desuden ændres skemaerne, så der kun er 1 kolonne. Kolonnen: ”Heraf
arkiv” streges.
Diskussion om muligt tilskud til tvungne flytninger mundede ud i afslag.
Mulighed for tilknytning af telefon til bredbånd bør overvejes, sparer penge.
Arkiver, som økonomisk er i klemme omkring årsskiftet, kan henvende sig til SKLAs kasserer ang. á
conto udbetaling.
Økonomiudvalget udarbejder detaljerede retningslinjer, herunder evt. nye kontonumre, for hvert
punkt. De trykkes på bagsiden af skemaerne.
Økonomiudvalgets forslag blev derefter vedtaget.
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3) Uddannelse – hvordan kan vi hæve niveauet – herunder bedre udnytte kommunens tilskud til
uddannelse?
Svært for Uddannelsesudvalget at få arrangeret lokalt afholdte kurser pga manglende tilmelding fra
arkiverne, overblik mangler. Tilskuddet fra kommunen (50.000 kr.) til kurser røres ikke i første omgang,
men de har øje på dem, hvis de fortsat ikke bruges. Uddannelsesudvalget laver et skema, sender det ud
til arkiverne og det enkelte arkiv skal notere, hvad medarbejderne mangler. Manglende tilbagemelding
efter rykker, videregives til Forretningsudvalget, som tager en snak med arkivet. Forslaget om tilskud på
5000 kr for deltagelse i kurser trækkes tilbage.
4) Back-up – sikkerhedskopiering i arkiverne – status og nye muligheder
Super vigtigt. Backup kan laves ”i skyen” via SKLAs hjemmeside. Ekstern harddisk, der opbevares et
andet sted end computeren, er det mest sikre. Udgifterne hertil, dog ikke til anskaffelse af ekstern
harddisk, er 100 % fradragsberettigede (det præciseres i retningslinjerne).
5) SKLA’s økonomi lige nu
47.054,92 kr. er beholdning dags dato. Budget holder sig indenfor det budgetterede underskud. Se
budget for 2017 for nærmere detaljer. Kørselstilskud skal indsendes til SKLAs kasserer senest
1.12.2017. Kursustilskud skal indsendes med hurtigst muligt, sådanne bilag, der afleveres efter
1.12.2017, betales først i 2018.
6) Nyt fra de forskellige arbejdsgrupper:
a) Lokalegruppen. Intet nyt
b) Hjemmesidegruppen. Intet nyt
c) Arkibas. Intet nyt
d) Uddannelse/historisk atlas. Ny udgave af Historisk Atlas. Claus Jacobsen fra Biblioteket har lovet at
afholde kurser i Historisk Atlas, når biblioteket er flyttet. Udvalget tager sig af dette.
e) Forsikring. Den samlede forsikring udløber 1.1.2019.Udvalget tager sig af forlængelse, men
undersøger også andre selskaber.
f) PR. SKLAs hjemmeside er nu klar, nu kun opdateringer. De fleste arkiver har fået deres egen
domæne. For f.eks. arrangementer i forbindelse med 2018 og 2020 eller lokale begivenheder er
PRgruppen klar til at hjælpe med pressemeddelelser, annoncer etc. Arkiverne skal bare henvende
sig. Desuden opfordring til at bruge brevpapir etc.
g) Økonomi. Diskussion er taget.
h) ABM. Et planlagt møde er blevet aflyst. Venter på besked fra biblioteket.
i) Bevaringsrådet. Vagn Hesselager er SKLAs repræsentant her, han sender mail ud til arkiverne, når
sager dukker op (via kommunen).
j) 100 året for Genforeningen 1920- møde med Sønderborg kommune – Hanne Næsborg deltager.
Melder tilbage. Jfr. Christian Frederiksens brev til arkiverne af juli 2017. Det lokale islæt er det,
SKLA/arkiverne arbejder videre med.
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k) Andre? Intet
7) Næste møde i repræsentantskabet??
Datoen d.8.2.2018 fastholdes, der er ikke behov for yderligere møder.
8) Planlagte møder:
a) Repræsentantskabsmøde 8.2.2018 15.00-17.00
b) Generalforsamling den 4. april 2018 kl. 19.30 – rundvisning fra 19.00 – 19.30 – Kirsten
reserverer lokalet og sørger for teknik, nok kage  og rundvisningen
9) Bordet rundt – nyt fra arkiverne
 Nordborg: Kaffemøde afholdt med Charlotte Engelbrecht med diskussion om fælles arkiv og
behov for vedligeholdelse af kommunal bygning (arkivet) halter. Konklusion: Planer for fælles
arkiv kommer med i kulturudvalgets årshjul fra 1.1. 2018. Vedr. vedligeholdelse er afsendt
venligt brev til Teknisk Forvaltning.
 Gråsten: Årsskrift er på vej, uddeles 13.11. Udstilling om A.D. Jørgensen er på vej. Vestindiske
øer tema, tur til Flensborg søfartsmuseum afholdt. Foredrag 13.11. om Gustav Johannsen og
hans forsøg på at bytte Sønderjylland for de vestindiske øer. Bog om Gråsten Gigthospital på
vej. Udstilling og foredrag samt udflugt efterår 2018 står i 100 året for 1. verdenskrigs tegn.
 Lysabild: Tur til slagmarkerne fra 1. verdenskrig er afholdt, Heltene fra 1. verdenskrig arbejdes
der videre med. Jubilæumsbog (100 år i marts 2018) på vej, uddeles gratis til medlemmerne.
Nedgang i medlemstal. Byvandring i Fjelby for ca 50 personer.
 Augustenborg: Foreningen har afholdt tur til Assens.
 Hørup: Lokaleproblemerne er pt afklaret på den måde, at der arbejdes med, at man er på
skolen. Man har nu fået papir på arkivets tilstedeværelse på skolen. Adgangsforhold bør sikres,
problemer med ubudne gæster.
 Kegnæs: Tur til Kongernes Jelling, derefter Bindeballe købmandsgård. God tur med 50
deltagere. Foredrag afholdes 25.10. med Alex Thomsen, der fortæller om sin opvækst i russiske
fangelejre. Personlige invitationer er uddelt.
 Egen: Udflugt til Jelling og brunkulslejerne, god tur. Foredragsmæssigt samarbejde med
menighedsrådet. Årsskrift på vej.
 Svenstrup: Intet nyt.
 Holm: Slægtsforskningshold og strikkeklub har fået lov at sidde på arkivet, giver større
kendskab til arkivet lokalt. ”Holm bog” laves, hvor information om aktiviteter og til-/fraflytning
er at læse på hjemmesiden. Aktive på Facebook.
 Broager: Foreningen har været i Christiansfeld samt haft byvandring i Egeskov. Derudover
foredrag i serien ”Hvor blev de af?”. Stadig flytte”problemer”, det tager tid at flytte. Hver uge
lægges ny historie på arkivets hjemmeside. Broagerhus sammenhæng arbejdes der stadig med,
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der er muligheder for nye samarbejder og derudover for indsamling af genstande og
udstillinger. Fra Danfoss fond er givet 10.000 kr. til udstillingsrummet.
Sundeved: Tur til Christiansfeld, bl.a. med arkivet, byvandring samt Grænsekroen. Har kontakt
til gode guider, kan hjælpe med at henvise, hvis andre har brug for at arrangere sådan en tur.
Årsskrift er på vej. 25.10 åbent hus eftermiddag i anledning af 25 års jubilæum.
Danfoss: Udflugt til Ecco (startet på arkiv) og til Højer pølser. Danfoss Universe, udstillingen i
fødegården ændres totalt, bliver med audioguide og audiovisuel fortælling om historien bag.
Arbejderbevægelsens arkiv: Bor sammen med Ulkebøl arkiv, fint samarbejde. Fjernarkiv under
Kløvermark hallen. Indsamling af arkivalier.
Ulkebøl og Sønderborg: Udflugt til Løgumkloster med bl.a. besøg på krigsfangekirkegården
samme sted. Foredrag afholdes 31.10 med Torben Vestergaard om små industrivirksomheder i
det indre Sønderborg. Ulkebøl arkiv har haft sygdom, og det samme har bestyrelsen i
Sønderborg. Arkivalier til arkiverne kan afhentes når mødet er forbi. Huset er stadig ikke blevet
malet og vinduer er ubehandlede.
Tandslet: Ikke til stede

Jens-Ove Hansen – formand
Referent Hanne Næsborg
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