Referat fra generalforsamling i Sønderborg kommunes Lokalhistoriske
Arkivsamvirke
Torsdag den 11. april 2019 kl. 19.00 på Danfoss Historiske Arkiv, ”Maikroen”,
Lunden, 6430 Nordborg
Program:

19.00 Foredrag ved Henrik Ingemann: ”De 100 helte” – krigsdeltagere fra Lysabild sogn og
internettet og facebook som historieformidlere
20.00 Generalforsamling – dagsorden iflg. lovene:
1. Valg af dirigent
Andreas Kaad blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Valg af referent
Hanne Næsborg blev valgt
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
4. Indkomne forslag
a. ansøgning fra Industrihistorisk Selskab om optagelse.
Formanden for IHS redegjorde for selskabets opbygning, der er såvel en museumsdel som et arkiv.
Forretningsudvalget har tjekket IHS´ vedtægter og fundet, at de opfylder alle SKLAs betingelser for at
deltage. Økonomien bag diskuteres på repræsentantskabets næste møde, der er ønske om at ansøge
kommunen om at forhøje puljen til SKLA. Forsamlingen godkendte optagelsen.
5. Præsentation af repræsentantskabet
Repræsentantskabet blev præsenteret. På valg i 2019: Arbejderarkivet mangler repræsentant, diskuteres
på næste repræsentantskabsmøde. Broager har valgt Orla Kristensen for 1 år, Egen har valgt John Hansen,
Holm Henriette Matthiesen, Hørup Hans Erik Hansen, Oksbøl deltager ikke pt., Sundeved Povl Callesen,
Svenstrup Karin Hesselager, Sønderborg Per Thomsen for 1 år, Tandslet Leif Kristiansen og Ulkebøl Palle
Fløe. Industrihistorisk Selskab melder tilbage.
6. Forelæggelse af årsberetning
a. Formandens beretning
Formanden aflagde beretning og henviste derudover til referaterne på hjemmesiden. Emner var: regler for
tilskud fra et enigt repræsentantskab, hardware til backup, møder om 2020 fejringen, indkøbsaftale med
Kontorsyd revideret, møde med Stephan Kleinschmidt, uddannelsesgruppens tilbud bliver taget godt
imod, deltagelse i 1918 udstilling på Multikulturhuset.
Oversigt over lokaleforhold på arkiverne: Gråsten har fået nye lokaler, Lysabild er kommet op fra
kælderen, Kegnæs andre lokaler i samme bygning, Ulkebøl har problemer, kommunen arbejder
(forhåbentlig) med løsning, Hørup har stadig problemer, og Nordborg har endnu ingen løsning på deres
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dårligt vedligeholdte baghus.
LASS kører videre i ny skikkelse, og er ved at finde sine ben igen. LASS har pulje til 2020 fejringen.
Svært at få valgt formand og få folk til konkret at arbejde med at få SKLA til at køre, opfordring til at
deltage mere og tage ansvar.
Stor ros til arbejdsgrupperne, som fungerer organisk og er selvkørende. Stor tak til forretningsudvalget og
til Kirsten Stentoft for at arrangere generalforsamlingen.
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
b. Beretning fra de nedsatte udvalg (formanden bad om opdatering af kontaktinformationerne)
ABM gruppen: fortsætter samarbejdet mellem arkiver, bibliotek og museer, bl.a. om 2020. Faste halvårlige
møder.
Arkibasgruppen: primært erfaringsudvekslingsgruppe. Har bl.a. diskuteret billedredigering, som man
ønsker undervisning i. Persondataloven er et problem, ifølge Hanne N. arbejdes der i LASS med et
foredrag.
IT hjemmesidegruppen: Statistik for besøg på hjemmesiden blev forelagt. Erfaringsmøder afholdt. Server
virker nu, til backup, test køres først på 2 arkiver. Besøg på forskellige arkiver. Nyhedsbrev arbejdes der
med.
Forsikringsgruppen: Alt fungerer, SKLA har fået mere rabat i år.
Lokalegruppen: Intet møde.
PR/Grafisk gruppe: Beskæftiger sig ikke mere kun med PR, nu også grafisk arbejde. Har arbejdet med
SKLAs hjemmeside. Ingen ønsker fra arkiverne om hjælp til pr, gruppen er ikke opsøgende, arkiverne skal
selv henvende sig. Mangler opgaver. Vær opmærksom på, at historier fra hjemmesider kan overføres til
Facebook.
Uddannelse/Historisk Atlas: Har i 2018 arrangeret 2 kurser i Broager, god opbakning. I år modulkursus 2,
32 tilmeldt, afholdes i Stevning gl. skole, til efteråret planlægges modul 0. Ønske om at få tilmeldinger
hurtigt, det giver ekstra arbejde, når man skal rykke. Historisk Atlas kommer på banen igen og planlægger
workshops til efteråret.
2020fejring: Der arbejdes med placering af kunstværker i 2020 samt historiefestival fra maj til 11. juli.
Muligvis samlet udstilling igen på Multikulturhuset samt registrering af blodbøge. Bad om respons på
udsendte orienteringsmail.
Bygningsbevaringsudvalget: Videresender beskeder fra kommunen om bygninger, som planlægges
nedrevet/bevaret.

7. Forelæggelse af regnskab og budget
Gert Wonsyld gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
Gert Wonsyld gennemgik budget for 2019, dog med forbehold for indlemmelse af det nye medlem, hvilket
vil medføre, at repræsentantskabet skal udarbejde nyt budget, hvis forsamlingen godkender, at det sker
på den måde. Ønske om en lidt større kassebeholdning i 2019 afspejles i budgettet. Forslaget blev
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godkendt.
8. Fordeling af tilskud til arkivsamvirkets medlemmer
Gert Wonsyld forelagde repræsentantskabets indstilling, som i forvejen var udsendt til medlemmerne.
Indstillingen blev godkendt.
9. Forslag til kontingent
Foreslås uændret 300 kr. Vedtaget.
10. Valg af to revisorer
Knud Kylling Petersen og Inga Skøtt blev genvalgt.
11. Eventuelt
John Hansen fortalte, at man ved gennemgang af Alsnissens samling har fundet mange duplikater, der er
derfor åbent på Egen arkiv den 1. maj fra kl 14-16, hvor man kan komme og søge sig bøger ud.
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