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Dagsorden PR13 

1. Godkendelse af referat (se nedenfor) 

2. De to jubilæumsår (indtil nu har vi ikke hørt noget til opgaver for os) 

3. Generalforsamling i SKLA på Danfoss den 4.4. Indlæg fra os? 

4. Evt. 

5. Næste møde 

 

Referat PR13 

Ad 1 

Fejl i sidste referat: Helene Petersen er fra Ulkebøl og ikke som angivet fra Gråsten. Ellers OK. 

Ad 2 

Da det ikke er PR gruppens opgave at lave opsøgende arbejde, men derimod kun formidling af vedtagne 

opgaver/aktiviteter, vil der ikke blive rykket for opgaver i forbindelse med de to jubilæumsår 2018 og 2020. 

Men gruppen stiller sig gerne til rådighed med formidling på FB og hjemmeside. 

Ad 3 

KS spørger Jens Ove, om den planlagte generalforsamling den 4.4.2018 ikke skal lægges på FB/hjemmeside. 

Herunder forslag, indlæg m.m. (er gjort dags dato) 

Ad 4 

Der er forslag om, at personer, der fotograferer til de forskellige arkiver, kan bære en gul vest. Se forslag på 

næste side fra SR, som også gerne formidler indkøb af vestene.  Dette spørgsmål kan evt. medtages til 

generalforsamlingen. Endvidere regner PR gruppen med, at hver gruppe skal lave et kort indlæg om de 

enkelte gruppers arbejde, der præsenteres på generalforsamlingen også. 

Ad 5 

Næste møde er den 18.6. i Egen kl. 10-12. 

 

Venlig hilsen 

K. Stentoft



 

Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke 

www.skla.dk 

Sikkerhedsveste med tryk 

Inspireret af Facebook-gruppen ”Sammenslutningen af Lokalarkiver – SLA” foreslår PR-gruppen, at der 

fremstilles veste til de arkiver, der ønsker det, med teksten:  

LOKALHISTORISK  

ARKIV  

www.skla.dk 

  

Vestene kan bruges, når vi går i lokalsamfundet og fotograferer bygninger osv. 

Det vil være billigere at få samme tryk på mange veste fremfor at hvert arkiv.  

Priser for veste + tryk kan ses på SydDesigns hjemmeside 

Forslag til tryk  

  

 

http://www.syddesign.dk/da/product/reflekstoejen471/id-overtraeksvest-refleks

