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Dagsorden 

 Backup - ny backup station 

 Generalforsamlingen siden sidst 

 Erfa/kursus igen i Svenstrup 

 Løst og fast 

 

Carsten Jacobsen fra Nordborg Lokalhistorisk Arkiv har meldt sig som nyt medlem af Hjemmesidegruppen 

og deltog for første gang. Velkommen til Carsten. 

 

Backup 

Ifølge e-mail af 21. maj 2018 er SKLA Forretningsudvalg nået frem til følgende beslutninger: 

 at SKLA betaler for en back-up maskine til brug for back-up af relevante SKLA filer - eksempelvis SKLA 

hjemmesiden og arkivernes hjemmesider 

 AT vi (Forretningsudvalget) bemyndiger Lokalhistorisk Arkiv i Egen til i samråd med web-master at 

indkøbe den bevilgede back-up maskine - til en pris af 2.000 - 3.000 kr. 

 AT det er Lokalhistorisk Arkiv i Egen der på SKLA’s vegne ”holder styr” på maskinen og udlåner - 

placerer den til webmaster(e) 

Udover backup af arkivernes hjemmesider foreslår Hjemmesidegruppen, at serveren kan bruges til backup 

af arkivalier i det omfang, at arkiverne ønsker dette. I dag er der mange forskellige løsninger på backup af 

arkivalier i de forskellige arkiver under SKLA. Hvis man kunne finde en fælles løsning, ville denne endvidere 

kunne fungere som sikkerhed for, at digitale arkivalier er i sikkerhed ud over arkiver og personers levetid.  

 



 

Generalforsamlingen 

John refererede sit indlæg fra Generalforsamlingen på vegne af gruppen, da ikke alle mødedeltagere havde 

været til stede. 

Alle arkiver under SKLA har nu deres hjemmesider på eget domæne, og alle – undtagen Augustenborg – 

bruger WordPress. 

 

Erfamøde/WordPress kursus 

Mødet den 10. marts 2018 var en succes, og gruppen planlægger et nyt møde i efteråret 2018, hvor 

webmasters og andre interesserede kan udveksle erfaringer og få løst WordPress-spørgsmål. 

På mødet vil man også behandle emnet fælles backup for arkiverne. 

 

Løst og fast 

SKLA.dk er nu en sikker hjemmeside, dette kan ses af  ”https” i browserens adresselinje. 

Der har været spam på nogle af SKLA’s mailadresser, dette er tilsyneladende lukket nu. 

Jens Axel Nissen, som har skabt og vedligeholdt Alsnissen.dk, er afgået ved døden, og SKLA/Egen sogns 

lokalhistoriske forening har overtaget materialet og driver siden videre. Egen arkiv har overtaget fysiske 

materialer og databasen, som ligger til grund for siden. Alsnissen materiale er således reddet for eftertiden. 

  

Vedrørende Hjemmesidegruppen 

 Gruppen diskuterede beslutningen om at anvende tilskuddet fra Sønderborg Kommune til indkøb af 

ens printere til alle arkiver. Vi ville gerne have været hørt om vores mening om, hvad arkiverne havde 

mest brug for. 

Vi opfordrer til, at Forretningsudvalget for fremtiden inddrager Hjemmesidegruppen i beslutninger 

vedrørende fælles indkøb af it-materiale til samtlige arkiver. 

 Da arbejdet med nye hjemmesider er nogenlunde afsluttet, vil vi fremover beskæftige os med 

support af hjemmesider/WordPress og øvrige it-relaterede emner. Vi ændrer således gruppens navn 

til: It-/hjemmesidegruppen  

 På fremtidige møder vil vi arbejde med at definere gruppens opgaver i et kommissorium. 

 John har accepteret at supportere arkivet i Augustenborg med deres hjemmeside og deres øvrige it-

system – pc’ere, kabler, Wi-Fi osv., og han har nok at se til i den nærmeste fremtid. 

Carsten tilbyder også arkiverne sin hjælp til hjemmesider og andre it-relaterede opgaver. 

 Vi opfordrer medlemmene til at gøre brug af de forskellige skabeloner, der ligger på hjemmesiden, 

således at SKLA’s kommunikation får et fælles udseende. Husk også skabelonen til information af nye 

medarbejdere https://skla.dk/download/  

https://skla.dk/download/

