Nordborg d. 4.4.2018

Referat fra generalforsamling i Sønderborg kommunes Lokalhistoriske
Arkivsamvirke
Onsdag den 4. april 2018 kl. 19.30 på Danfoss Historiske Arkiv, ”Maikroen”,
Lunden, 6430 Nordborg
Aftenen startede kl. 19.00 med rundvisning i Danfoss Historisk Arkiv
Kl. 19.30 Generalforsamling – dagsorden iflg. lovene:
1. Valg af dirigent.
Andreas Kaad blev valgt
2. Valg af referent
Hanne Næsborg blev valgt
3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
4. Indkomne forslag
Repræsentantskabets forslag om vedføjelse af Ulkebøl i paragraf 5, stk. 4 blev vedtaget.
5. Præsentation af repræsentantskabet
De enkelte arkivers repræsentanter blev præsenteret.
6. Forelæggelse af årsberetning
Formanden fortalte om årets gang, og startede med SKLAs eksistensberettigelse:
(Forhandlingspart for kommunen, fordeling af midler, der er stillet til rådighed, koordinering af
fælles initiativer, iværksættelse af fælles aktiviteter).
Årets møderække i såvel Forretningsudvalget som i Repræsentantskabet.
Nye forslag til regler for tilskud udarbejdet, med oplæg fra Økonomigruppen, som har gjort et
stort stykke arbejde. Et enigt repræsentantskab står bag forslaget (se punkt 8).
Lokaleforhold er diskuteret, Hørup ”hviler”, Nordborg mangler vedligeholdelse.
Diskussion af muligheden for centralarkiv, jfr. et notat fra lederen af Haderslev arkiv, Bent
Vedsted Rønne. Notatet er endnu ikke behandlet i Kulturudvalget.
SKLAs forretningsudvalg og repræsentantskab har skrevet til LASS angående nedlæggelsen af den
lokalhistoriske funktion. LASS har afholdt generalforsamling, hvor emnet primært var muligheden
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for nedlæggelse eller ændring af LASS´ funktioner efter nedlæggelse af lokalhistorisk konsulent
funktionen i Museum Sønderjylland. Generalforsamlingen endte med en ændring af LASS´
funktion, hvor foreningen blev ”paraply” for de lokalhistoriske arkivsamvirker og samlinger, men
uden kurser. Disse kurser går nu udelukkende via SLA. Hanne Næsborg blev valgt ind i
bestyrelsen. Kontingentet hævet til 350 kr.
Repræsentantskabet har afvist at støtte udgivelsen af Hans Petersen: ”Et Aar i krig”. Emne: 1.
verdenskrig.
Stephan Kleinschmidt har sagt ja til at deltage i et repræsentantskabsmøde for at høre om
arkivernes situation. Der påtænkes arrangeret et ekstra møde med udelukkende dette emne.
Arbejdsgruppernes arbejde
ABM: Hanne Næsborg redegjorde for møderne i gruppen, som foregår hvert halve år helt
regelmæssigt. (Arkiv, Bibliotek og Museum). Samarbejdet går ud på at informere hinanden om
tiltag og initiativer samt støtte og hjælpe. Referaterne ligger på SKLAs hjemmeside. Samarbejde
om 2018 udstilling på Sønderborg bibliotek i november. Vejledning bliver udsendt til arkiverne.
Arkibas: Karin Hesselager fortalte om årets arbejde. Fokus har været på udveksling af erfaring (og
diskussion af ordningsord) samt påvirkning af Arkibas. Gruppen har deltaget i kurser i Arkibas. Mål
i 2018 at få lidt bedre billeder ud, samt diskussion af persondataloven.
Hjemmeside: John Hansen fortalte, at alle arkiver nu har eget domæne. SKLAs hjemmeside er
færdig, https. Backup laves daglig. Hjælp med hjemmesider, der gik ned. Nyt gulvkursus arbejdes
der med. Hjælp til forskellige arkiver vedr. hjemmeside og IT. Arbejder med lokale logo, der gerne
skal skifte med forskellige lokale billeder.
Lokalegruppe: Leif Kristiansen redegjorde for gruppens arbejde, der er ikke afholdt møder siden
foråret 2017. Henvendelser modtages gerne. Bodil Gregersen redegjorde for arkivets problemer i
Gråsten, hvor arkivet ligger i en kælder, med dårlig plads og vandrør. Samarbejde med
kommunen er i gang.
PR: Kirsten Stentoft viste via power point lidt om gruppens formål og arbejde. Skabeloner er
tilgængelige på www.skal.dk/download. Parat til at hjælpe med 2018 og 2020 arrangementerne
pr mæssigt. Gruppen har også lavet en Facebook side. Der er kommet forslag om brug af
gule/orange veste ved fotografering til arkiverne.
Uddannelse/Historisk Atlas: Helene Petersen fortalte om afholdelse af kurser i Arkibas 5, de var
helt gratis. Der arbejdes på kurser i 2018, forslag udbedes fra arkiverne. Spørgsmål fra salen, om
ændringen af LASS kurser giver anledning til at lave flere kurser. Svaret var gerne.
2020 afholdelse: Hanne Næsborg berettede om møde i Sønderborg kommune, hvor der blev
orienteret om såvel de overordnede arrangementer i hele Sønderjylland som de lokale ideer.
Emnet tages op på repræsentantskabets møde. Ideer efterlyses.
Forsikringsgruppen har ikke holdt møder siden sidste generalforsamling.
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7. Forelæggelse af regnskab og budget
Hans Erik Hansen fremlagde regnskabet og budgettet i Gert Wonsyld’s fravær (sygemeldt). Bl.a.
vedr. tilskud fra kommunen på 50.000 kr. fra ”fibernet-bevilling” som der er givet tilladelse til at
indgå i den årlige bevilling.
Spørgsmål:
Regnskabs- og budgetopstilling er ikke identiske, det tages op.
Forsikringen omfatter personskade på medarbejdere, skader på arkivet og tyveriforsikring.
Forsikring af besøgende er formodentlig ikke omfattet, det skal undersøges.
Indkøb af printere, hvorfor er der købt 1 A3 og resten A4 printere? Broager var i gang med at
indkøbe en A3printer, da indkøbsaftalen blev indgået. Der er givet samme tilskud til køb af
arkivernes printere, Broager har måttet betale ekstra oveni.
Carsten fra Nordborg mente, at man kunne have overvejet indkøb af pc´ere i stedet for printere,
som der ikke er samme brug for. Hans Erik redegjorde for, at der i regnskabet var indlagt tilskud
til 2000 kr. til indkøb af pc, så der er taget højde for det. Jens-Ove fortalte om printerdiskussionen
og tilskuddet dertil, som udsprang af en løbende diskussion gennem årene om tilskud til patroner
etc. Printerne er købt, fordi de er billige i brug, når det gælder farve. Tilskuddet til pc er sat til
2000 kr., ikke til en bestemt slags pc. Hans Erik redegjorde for en eventuel mulighed i 2018 at
fastholde de 2000 kr. til pc, hvis regnskabet tillader det.
Forslag fra Carsten, at repræsentantskabet diskuterer, om man fremover i stedet for at give en
bestemt ”genstand” giver et beløb, som det enkelte arkiv så kan bruge til IT indkøb.
Regnskabet og budgettet blev godkendt.
8. Fordeling af tilskud til arkivsamvirkets medlemmer
Hans Erik Hansen redegjorde for forslag til tilskudsberegning 2018, ud fra regnskab 2017.
Forslaget blev vedtaget.
9. Forslag til kontingent
Uændret. Vedtaget. Hans Erik Hansen redegjorde for, at SKLA er nødt til at have
medlemskontingent
10. Valg af to revisorer
Jens-Ove Hansen bad forsamlingen overveje, om der fortrinsvis skal være revisorer, der ikke er
med i Repræsentantskabet.
Inga Skøtt og Knud Kylling Petersen blev foreslået og blev valgt.
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11. Eventuelt
Frode Sørensen fra Arbejderarkivet orienterede om, at der planlægges arrangementer i
forbindelse med november 1918 og ”revolutionen på Als”. Christian Bo Bojesen fra Historisk
Samfund for Sønderjylland, Sønderborg er involveret.
John Hansen bad repræsentantskabet genoverveje muligheden for i enkelte tilfælde at investere i
hjemmearbejdsplads i de tilfælde, hvor der er ekstra brug for det, eksempelvis i hjemmesidegruppen.
Ønske om fungerende højtaleranlæg…
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