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Sidste referat fra mødet hos Danfoss A/S blev godkendt. 

 

Der har indtil nu ikke været henvendelser om assistance til PR-/Grafisk Udvalg, men vi antager, at der vil  

komme opgaver i forbindelse med markering af 100 året for Genforeningen i 1920. 

 

Bordet rundt 

Else Egholm:  

Er medlem af uddannelsesudvalget, hvor der har været henvendelser vedrørende kurser. 

Det er vanskeligt at få lokalaviser og ugeblade til at skrive om lokalarkiverne, medmindre der indrykkes 

betalte annoncer. 

Der er solgt for ca. 1200 kr. gamle bøger. 

Historisk Forening skal i gang med at skrive en bog om Genforeningen, den vil udkomme i 1920. Der vil til 

den tid blive lavet en udstilling om genforeningen. 

Der er ikke den store tilslutning til ideen om ens priser for alle lokalarkiver under SKLA. 

Den 10.2.2020 afholdes der afstemningsfest i Christiansfeld, hvor Else er inviteret fra Gråsten Lokalarkiv. 

 

Jørgen Wrang: 

Der fundet en salmebog fra 1756, som Jens Lyster vil genudgive. 

Der er kommet eet nyt medlem af bestyrelsen for Egen lokalhistoriske Arkiv, nemlig  John Hansen. 

Der arbejdes på at digitalisere papirarkivalier. 



 

 

1920 årsskriftet vil indeholde meget om Genforeningen og der planlægges en udstilling, der vedrører Egen  

Sogn. 

I 2020 er der således 100 års jubilæum for Genforeningen og 75 års jubilæum for Befrielsen i 1945. 

 

Solvejg Ravn: 

Venter på feed-back fra Preben i Gråsten vedrørende lyspaneler. 

Ulkebøl/Sønderborg Lokalarkiver har 40 års jubilæum, i den forbindelse bliver der udgivet en bog den  

19.9.2019 og der afholdes en lille fest i ’Det Runde Hus’. 

Der planlægges en udstilling om Genforeningen i Ulkebøl forsamlingshus i 2020. 

Én ny medarbejder er kommet til arkivet. 

Der er stadig planer om, at arkivet skal flytte, - men endnu ikke hvorhen. 

 

Kirsten Stentoft: 

Har et par opgaver i DHC (Danfoss Historical Center), nemlig at skrive historierne om Directory  

(telefonnumre, adresser, mails m.m.). Receptionen og globalisering (set fra Directory’s synspunkt).  

Der arbejdes med at sikre, at vore elektroniske arkivalier kan åbnes, også om 50 år. Indtil videre er  

løsningen at gemme i PDF/A format. Man kan vælge dette format i settings for PDF-writeren. PDF/A 

formatet anvendes mange steder, hvor dokumenter skal kunne læses mange år efter udgivelsen,  

eks. Kongressen i USA. 

Vi venter også på lancering af Enterprise, en del af Danfoss Workspace (tidligere intranet), hvor DHC vil få  

sit eget dashboard (del af Workspace). Dette muliggør, at arkivet altid er opdateret og søgerutinerne vil  

blive de samme som de øvrige søgerutiner hos Danfoss. 

 

Næste møde er den 4. november i Egen kl. 10. 

 

Tak for hjemmebagte boller og marmelade hos Solvejg. 

 

Venlig hilsen 

 

Kirsten Stentoft 


