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REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Emne

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Sted

Sønderborg Lokalhistoriske Arkiv, Asylvej 1, 6400 Sønderborg

Dato

12. april 2018 kl. 15.00

Deltagere

Jens-Ove Hansen (Nordborg), Gert Wonsyld (kasserer), Knud Erik Sørensen (Ulkebøl), Kai
Viggo Jørgensen (Sønderborg), Kirsten Stentoft (Danfoss), Henriette Mathiesen (Holm),
Christian Frederiksen (Broager), Hans Erik Hansen (Hørup) , Conni Ehlert Thomsen
(Kegnæs), Poul Raaby Pedersen (Lysabild), Lejf Kristiansen (Tandslet), Henrik Skrydstrup
(Egen), Mona Schmidt (Holm), Anne Marie Juul Nielsen (Svenstrup), Marianne Nehm
(Augustenborg), Hanne Næsborg-Andersen (Gråsten) .
Arbejderarkivet, Oksbøl og Sundeved arkiv fraværende.

Referat til
Referent

Hanne Næsborg-Andersen

1. Velkomst
Jens-Ove Hansen bød velkommen
2. Repræsentantskabets medlemmer – gennemgang og registrering af nye og gamle medlemmer
Listen blev gennemgået og rettet til. Lægges på hjemmesiden.
3. Valg af medlemmer til forretningsudvalget og referent
Hanne Næsborg-Andersen blev valgt til referent. Forretningsudvalget kom til at bestå af formand
Jens-Ove Hansen, derudover Hans Erik Hansen og Christian Frederiksen. Hans-Erik Hansen varslede, at
han kun er Hørups repræsentant for 2018, derefter kommer en ny.
4. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde 8. februar 2018
Godkendt med præcisering.
5. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 4. april 2018 på Maikroen
Godkendt. Flere punkter herfra behandles. 1) Repræsentantskabet fastholder i første omgang
reglerne for tilskud i 2018. 2) Hjemmearbejdsplads diskussion. Konklusion: Tidsforbrug kan ikke
honoreres, men Henrik tager en snak med webmasteren (gruppen) for at få præciseret, hvad der er
brug for af hardware til SKLAs overordnede brug. Herefter behandles det i forretningsudvalget.
Udstyret er i så fald SKLAs. 3) Opstilling af budget på samme måde som regnskabet tages til
efterretning, kassereren ændrer det. 4) Spørgsmål om forsikringsdækning af besøgende på arkiverne
foranlediger, at Henrik via formanden sender en forsikringsoversigt til alle arkiverne. 5) Diskussionen
om printere blev vendt. NB: den nye printer har et vaskeprogram, man kan anvende, hvis der er
problemer med udskrifter.
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6. Det kommende års fokuspunkter for SKLA repræsentantskabet – er det kurser og 2020 fejringen?
 Kursusemner til uddannelsesudvalget: EU's persondatalov, som indskærpes pr maj 2018. Evt.
foredrag/information herom. Godt link er: https://frivillighed.dk/nyheder/saadan-bliver-iklar-til-eus-kommende-persondataforordning. Desuden kurser i arkivloven.
 2020 fejringen.
7. Planlægning af årets repræsentantskabsmøder
Der afholdes møde torsdag d. 4.10. kl. 15-17, torsdag d. 6.12. kl. 15-17 og torsdag d. 7.2. 2019 kl. 1517. Alt på arkivet i Sønderborg.
8. Næste generalforsamling
På Maikroen i Nordborg torsdag d. 11.4.2019.
9. Opdatering af de enkelte arbejdsgrupper
Forslag om nedlæggelse af lokalegruppen afventer møde med Stephan Kleinschmidt. ABM gruppen
skifter tovholder. Listen lægges i revideret stand på hjemmesiden.
10. Indkøbsaftale med KONTOR SYD ??? – oplæg ved kasserer Gert Wonsyld
Meget forskel på den rabat, de enkelte arkiver får hos KontorSyd. Gert har hos KontorSyd fået et
tilbud på indkøbsaftale for kontorartikler, hvor arkiverne får 15 % på papir, toner etc. (Storkøb kan
også lade sig gøre, indkøb skal i så fald gå gennem SKLA). Der tages imod tilbuddet, Gert meddeler
KontorSyd det. I praksis henvises til ved indkøb, at arkivet er medlem af SKLA.
11. SLA – årsmøde – generalforsamling – et weekend møde med foredrag – drøftelser af fremtiden for
arkiverne – hvad er vores holdning i SKLA til deltagelse ?? oplæg ved Christian Frederiksen
Christian fortalte om informationsmuligheder ved deltagelse i årsmøde i SLA. Problemet her er, at der
ikke kan ydes tilskud fra SKLA til, at alle arkiver deltager i sådanne arrangementer. Løsningen kunne
være, at SKLA gav tilskud til 2 personer (fra hvert sit arkiv), som så forpligter sig til skriftligt at referere
tilbage til SKLA. Gert snakker med Bjarne Kjær Christensen fra kommunen om tilskud hertil.
Problemet kunne være overnatningsudgiften, som SKLA i så fald betaler. Hvis der melder sig flere end
2 personer, trækkes der lod.
Konklusion: SKLA betaler overnatningsudgiften ved deltagelse i SLAs årsmøde for 2 personer (fra hvert
sit arkiv), hvis kommunen betaler kursusafgiften.
12. Bordet rundt – nyt fra de enkelte arkiver. Udstillinger 2018.
Lysabild: Frankrigstur til slagmarkerne for 1. verdenskrig afholdes til efteråret. Jubilæumsarrangement
afholdt. Udflugt til Zeppelinmuseet. Til efteråret udflugt med menighedsrådet til Moesgaard.
Augustenborg: Udstilling 2018 på biblioteket tager udgangspunkt i historien om russisk krigsfange,
Dimitri og stenen herom, samt skrin til udstilling.
Udstilling 2018: Hanne gennemgik det udsendte papir om udstilling på biblioteket.
Gråsten: Indscanning af negativer med eddikesyndrom er i gang. Lokalebehov er påtrængende, møde
med kulturchefen er aftalt. Generalforsamling afholdt, Rinkenæs skoles historie som emne. Udvalg
nedsat til 2018 udstilling. Byvandring i Rinkenæs i maj, udflugt til Sicherungsstelle Nord til efteråret,
ligeledes foredrag om grænsen til 1920 og grænsestenene. Bog om Gråsten Gigthospital skrider frem.

Egen: Årsudflugt til Valdemars slot og Langelandsfortet. Arrangement med den lokale skole håber de
bliver påbegyndt i maj måned. Fælles arrangement med menighedsrådet:foredrag om Johan Rantzau,
mange deltagere. Mindehøjen bruges som emne i udstilling i november i menighedshuset.
Tandslet: vandring i Tandslet by planlagt, udflugt droppet. Udstilling i samarbejde med præsten og
menighedsrådet d. 11.11. 2018. Arrangement ”Guld fra gemmerne”, hvor gamle ting bestemmes.
Kegnæs: Holder åbent hus d. 16.6. i samarbejde med bl.a. forsamlingshuset, der har 75 års jubilæum.
Der vises bl.a. Kegnæs film. Om 3 år har foreningen 40 års jubilæum, den markeres formentlig. Tur
med pensionistforeningen til Kobbermølle og Rommuseum i Flensborg. Generalforsamling afholdt.
Fælles prisliste for kopier ønskes taget op som punkt på dagsordenen næste gang. Prisliste fra Kegnæs
omdelt.
Hørup: Generalforsamling afholdt. Der arbejdes med registrerings- og arkivarbejde, samtidig med, at
der sker omflytning i arkivet. Der gås som princip ikke videre end det materiale, arkivet har, når det
gælder slægtsforskning.
Svenstrup: Generalforsamling, alle genvalgt. Det daglige arbejde fylder.
Broager: Arrangementsrække: ”Hvor blev de af”, anbefales. Udstillingslokale taget i brug,
klassebilleder kan tilskuerne kommentere og rette/tilføje oplysninger til på post-it sedler. Emne for
udstilling 2018 om russisk krigsfange, der giftede sig. Desuden granatchoks fortællinger og mindehøj.
Holm: Peter Tagesen har holdt foredrag om grænsestene. Soldaterne fra 1. verdenskrig fra Holm er
ved at blive fundet og afbildet. Registrering og arbejde i arkivet. Sogneforeningen har jubilæum i maj,
arkivet i september.
Danfoss: Gården i Universe er nu helt renoveret. Arkivet starter projekt med automatisk download af
forskellige dokumenter fra koncernen, som lægges på en server. Det er for at undgå, at noget går tabt
ved personafgang i arkivet. Især nu, hvor megen information kun findes digitalt. .
Sønderborg: Udflugt i maj til Vesterhavscentret og Klægagergård. Stor scanning af billeder i gang,
medfører mange visninger på arkiv.dk. Generalforsamling afholdt, genvalg.
Ulkebøl: Foredrag om pomolog fra Ulkebøl ved Mads Mikkel Tørsleff fra Oldemorstoft d. 25.4. Alle er
velkomne.
Nordborg: genvalg ved generalforsamling. Skolesamarbejde planlægges. Grænsestene foredrag
afholdt, desuden foredrag med Henning Nørager Larsen, emne ”Hængt ud” i de illegale blade.
Kasserer: Regning på kontingent sendes ud, alle tilskud er udbetalt. Kursusafregning skal være
kassereren i hænde senest d. 1.12, gerne så snart de er afholdt. Kassereren skal have ny mailadresse
pga spam, kassereren@skla.dk . Budgettet ser ud til at holde foreløbig. Stor printer tilovers kan
erhverves for 500 kr., pris pr kopi 19 øre.
13. Eventuelt
Hans-Erik Hansen: Carsten Porskrog fortalte om herregårde på Sundeved og Als, fremragende
fortæller. Pris 2000 kr + kørsel.
Evaluering af generalforsamlingens afvikling kunne være en god idé. Kunne være punkt på næste
møde.
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