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Referat fra REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
Emne REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

Sted Broager Lokalhistorisk Arkiv, Thomas Jensens Plads 3, 6320 Broager 

Dato  03. oktober 2019 kl. 15.00 

Deltagere Jens-Ove Hansen Nordborg, kasserer Gert Wonsyld , Povl Callesen Sundeved, Karin 
Hesselager Svenstrup, Palle Fløe Ulkebøl, Leif Kristiansen Tandslet, Conni Ehlert 
Thomsen Kegnæs, Hans-Erik Hansen Hørup, Michael Otto Industrihistorisk Samling, 
John Hansen Egen, Per Thomsen Sønderborg, Poul Raaby Petersen Lysabild, Hanne 
Næsborg-Andersen Gråsten, Orla Kristensen Broager, Kirsten Stentoft Danfoss. 

Arbejderarkivet, Augustenborg (afbud), Holm og Oksbøl deltog ikke.  

Referat til repræsentantskabet 

Referent Hanne Næsborg 

 

1. Velkomst 

Orla Kristensen bød velkommen til arkivet og tilbød rundvisning efter mødet. Jens-Ove Hansen bød 

velkommen til mødet og efterlyste information om deltager fra Arbejderarkivet. Palle Fløe går videre 

med sagen.  

2. Repræsentantskabets medlemmer – gennemgang og registrering af nye og gamle medlemmer 

Se listen over deltagere.  

3. Godkendelse af referat fra Repræsentantskabsmøde 2. maj 2019 i Nordborg 

Godkendt. 

4. Siden sidst – nyt fra FU 

a. Der er den 21. august indsendt ansøgning til kommunen om forhøjelse af kommunens årlige 

tilskud med 25.000 kr. som følge af optagelsen af IHSS i SKLA. Vi afventer budgetbehandlingen i 

kommunen. Taget til efterretning. 

b. Der har den 16. august været afholdt møde mellem SKLA/Augustenborg kommune og 

Sønderborg kommune/Haderslev kommunes Arkiv. Konklusionen var, at Augustenborg 

Lokalhistoriske arkiv ikke har arkivalier, som bør opbevares i Sønderborg kommune/Haderslevs 

arkiv. Vi afventer notat fra Haderslev arkiv på denne konklusion. Jens-Ove rykker Augustenborg. 

Taget til efterretning. 

 

 

 



 

 

 

5. SKLA – gennemgang af økonomisk status 

Bankkonto: 78199,48 kr., driftsoverskud 31933,69 kr. dags dato. Budgettet holdes. Der forventes et 

overskud på ca. 16.000 kr. Udgifter til Lysabilds fibernet pt ikke nødvendig, men muligvis kommer 

der ekstra udgifter, fordi det pga langsom forbindelse kan være nødvendigt med kabelforbindelse.   

6. Årets fokuspunkter – 2020 fejringen og Kurser - gennemgang af status 

a. 2020 Fejringen. Officielt start 10. januar. Orla fortalte om møde for interessenter, hvor han 

som SKLAs repræsentant havde fortalt om de fælles initiativer. På www.genforeningen2020.dk  

ligger forskellige skabeloner, der kan bruges. Hjemmesideadressen til 2020-sekretariatets 

kalender, hvor aktiviteter skal indføres senest den 31.10.2019 (hvis de skal med i det trykte 

program): https://genforeningen2020.dk/for-arrangoerer-kalender-og-tilmelding/. Man må også 

meget gerne lægge det ind på Sønderborgs side med aktiviteter: 

http://sonderborg.dk/da/node/add/event så bliver den synlig her: 

www.sonderborg.dk/2020   (ved indtastning brug kategorien ’Genforeningen 2020’). 

1. SKLA: Udstilling i Multikulturhuset i maj måned 2020: Tema 1920/2020 Hvert arkiv bidrager 

med 1 historie og billede. SKLA deltager i to grupper i kommunens projekt: Spejlinger- 

kunstværker på udvalgte steder i kommunen – og gruppe med koordinering af en uges 

arrangementer i maj måned i hvert område af kommunen. Blodbøge. Hanne orienterede om 

arbejdet i grupperne.  

Kunstværker: 7 steder i kommunen er valgt til at få et kunstværk, nemlig Nordborg, 

Svenstrup, Lysabild, Sønderborg, Vester Sottrup, Broager og Gråsten. Kunstnerne er udpeget, 

har set stederne og er i gang med at lave skitser. Skitserne sendes til de forskellige lokale 

steder d. 8.10. kl 18, og så har man til d.11.10 til at komme med kommentarer. D. 28.10. 

sender kunstnerne så den endelige skitse, som sendes ud til orientering.  

Koordinering af arrangementer: Der er lavet et program fra kommunens side, som tilbydes i 

hele kommunen, en uge af gangen. Tilbuddet er et foredrag af enten Carsten Porskrog 

Rasmussen eller René Rasmussen om Genforeningen, alle steder med et lokalt tilsnit og en 

historiequiz, torsdag aften (medmindre det er en helligdag). Gæt en ting, sønderjysk fastfood 

og musikskole ensemble om fredagen, fernisering af kunstværk lørdag eftermiddag, lørdag 

aften fællesspisning og dans til 1920´er orkester. Rækkefølgen er: uge 20 Vester Sottrup, uge 

21 Gråsten, uge 22 Nordborg, uge 23 Augustenborg, uge 24 Broager, uge 25 Sydals, uge 26 og 

27 Sønderborg, d. 4. og 5. juli Historiefestival på Sønderborg Slot.  

Kulminationen er d. 11.7. på Dybbøl skanserne med en stor folkefest, deltagelse af 

kongehuset og den tyske præsident (formodentlig). 

 

Blodbøge registrering gælder kun de blodbøge, der formodes /kan bevises at være enten 

ældre end eller samtidig med 1920. Askovkredsen er spurgt om historisk baggrund. 

 

http://www.genforeningen2020.dk/
https://genforeningen2020.dk/for-arrangoerer-kalender-og-tilmelding/
http://sonderborg.dk/da/node/add/event
http://www.sonderborg.dk/2020


 

2. Gennemgang af samtlige arkivers planer for 2020 fejringen 

Sønderborg: Intet konkret. Egen: Flemming Nielsen foredrag om grænselandshistorie ved 

generalforsamling, flag fra Dybbøl udstilling, 19.2. René Karpantshof om Genforeningen 

samtidig med udstilling, foredrag på plejehjem. Broager: I samarbejde med menighedsrådet, 

lokalhistorisk udvalg og skolen har man fået 32000 kr. Der planlægges med stjerneløb samt 

plantning af 100 nye blodbøge efterår og registrering af eksisterende blodbøge ved de samme 

skoleelever som skal plante blodbøge.  Skolebørns arbejde med emnet samt arkivets samles 

til en udstilling fra d. 7.2. IHS: Intet konkret. Lysabild: 9.2. afstemningsfest foredrag ved 

Matlok + fernisering af kunstværk i uge 25. Hørup: Intet konkret. Kegnæs: Fejringen af 

Genforeningen vil ske d. 13.juni 2020 med start fra Kegnæshøj kl.13, derefter 

Genforeningspladsen samt Stormflodsstenen i Østerby. Jens Bladt som guide. Sønderjysk 

kaffebord ved Husholdningsforeningen kl. 16.00 i Forsamlingshuset. Tandslet: Intet konkret 

endnu. Danfoss: Ingen planer. Ulkebøl: I samarbejde med gymnastikforeningen, 

forsamlingshuset og menighedsrådet laves udstilling og afstemningsfest med Bertel Haarder. 

Svenstrup: Bog på vej om paragraf 5. Sigurd Barrett kommer til forsamlingshuset og fortæller 

om Genforeningen d. 28.2.(?) Sundeved: I samarbejde med Forsamlingsgården 

genforeningsfest fra kl 13-1730 der slutter med gudstjeneste, derimellem husarer, kejser, 

afstemningstal etc. Ingen dato endnu. Nordborg: udstilling i løbet af sommeren om 1920. 

Blodbøge undersøges. Gråsten: Tema 1920 for aktiviteter. Bustur til genforeningsstene i den 

gamle Gråsten kommune d. 14.5., bustur til Skibelund krat og Askov højskole i august, 

foredrag med Lars Henningsen i november om perioden 1918-20 og derudover skrives på en 

bog om Gråsten i tiden fra 1920 ff.  

b. Kurser 

1. kursusforbrug – og afholdte og planlagte kurser 

22460 kr er brugt pt. Selvom budgettet på 50.000 kr skulle blive overskredet, prioriterer FU 

aktiviteten. Forespørgsel til kursusudvalget om mulighed for at afholde kurser udenfor arbejdstid 

af hensyn til de, der stadig er på arbejdsmarkedet, rundspørge til arkiverne. Ønske om, at 

kursustilbud også sendes til repræsentantskabet.  

LASS afholder foredrag/kursus om persondataret på Knøs gård d. 31.10. kl 14-17.  

Workshops i Historisk Atlas er på vej, detaljer følger (Hanne). 

 

7. SLA – ARKIBAS – GDPR 

SLA-ARKIBAS aftale er udsendt til alle arkiver der benytter ARKIBAS. Det er de enkelte arkiver, der 

skal underskrive. Det er FU’s holdning at vi bør kunne stole på vores egen forening 

Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkivers (SLA) vurderinger – og ligeledes at vi kan følge deres 

fortolkninger af GDPR på SLA’s hjemmeside. 



 

Hans-Erik Hansen fortalte, at man skal være opmærksom på, at data skal behandles forskelligt, alt 

efter om det er foreningen eller arkivet og henviste til SLAs hjemmeside 

https://arkiwiki.dk/persondataforordning-gdpr/ og  linket https://frivillighed.dk/guides/regler-for-

persondata-i-foreninger-0 . Hvert arkiv skal udpege en dataansvarlig og alt, hvad der kasseres, skal 

makuleres. Hvis der sker indbrud eller læk på data, skal den skadeslidte kontaktes, samtidig med 

politiet og Datatilsynet. Dette skal den dataansvarlige sørge for. Alt materiale samles i en mappe, her 

skal man skrive, hvordan man behandler data, såvel for foreningen som for arkivet. 

 Vær opmærksom på, at det er rettelsen til databehandlingsaftalen, der skal underskrives. Husk, at 

GDPR kun er for levende personer, og at man ved indkomstjournaler får lavet en samtykkeerklæring. 

8. Orientering fra de enkelte arbejdsgrupper i SKLA 

ABM: Referat udsendt. Arkibas: møde efter efterårsferien. Hjemmesiden/IT: alle mail er fjernet fra 

SKLAs hjemmeside. Sidste dag i måneden afholdes erfamøder. Arbejdet med Lysabild samt ekstra 

sikkerhed på hjemmesiden. Arbejder med tanker om fælles indkøb. Forsikring: Intet nyt. PR/Grafisk 

Intet nyt. Forslag om deltagelse ved Kulturnatten i Sønderborg. Kursus/Historisk Atlas: se punkt 6. 

Bygningsbevaring:kører kontinuerligt.  

9. Bordet rundt 

LASS v/Hanne Næsborg: LASS har holdt 40års jubilæums sammenkomst med to gode foredrag. LASS 

har sendt brev til Historisk Samfund for Sønderjylland angående de manglende oversigter over 

lokalhistoriske udgivelser (vedlagt til orientering). Gråsten:  Har fået ny medarbejder, arbejdet kører 

fint. Ekstra åbent i juli pga kongefamiliens tilstedeværelse, mange besøgende. Deltagelse i 

Markedsdage samt Æblefestivalen ved at holde åbent i arkivet. Årsskrift på vej i november, samtidig 

foredrag med Carsten Porskrog Rasmussen på Gråsten Landbrugsskole om landbrugets historie.  

Sønderborg: 4 nye medarbejdere, rokeret rundt på arbejdspladser, nye skriveborde, computere og 

scannere fra Velux fonden samt gennemgang af registreringssystem. Egen: Færdig med Alsnissen, 

åbent hus 29.11, udgivelse af jubilæumsskrift, registrering fortsætter. Broager: ca 16 medarbejdere. 

Meget arbejde med at få NEMkonto. Åbent hele sommeren, mange besøgende, derefter udvidet 

åbningstider til det dobbelte, både tirsdag og torsdag. Udstillingslokale kræver konstant aktivitet, pt 

Kunst på Broagerland, før det dampskibsfart fra 1863-1939. Deltaget i Sundeved Husflidsudstilling i 

samme hus. Har købt en touch skærm pris ca 40.000 kr, 65 tommers skærm. Fået bevilling via Velux 

og byudviklingspuljen. IHS: har installeret software til Arkibas, Per Thomsen hjælper. 

Garagebygningen er sat til salg, arkivet har ønsket en anden placering på samme matrikel. Når arkivet 

lander på sit blivende sted, regner man med at holde åbent hver dag. Har haft åbent hus, en del 

besøgende. Lysabild: Flytning til præstegården er aflyst. Den store lade i præstegården bruges dog til 

udstilling og aktiviteter. Næste år skal den restaureres. September byrundtur i Mommark. Har haft 

besøg af den kunstner, der skal lave 2020 kunstværket. Hørup:  Mangler arbejdskraft. Kegnæs 

Udstilling på Kegnæs fyr med pjecer.   Tandslet: Ny ung medarbejder, rundtur på ATTEC med 

tilmelding. Samlet udstilling med de øvrige foreninger på Sydals på Vibæk Vandmølle.  Danfoss: Kører 

som det plejer. Historien om forskellige funktioner i Danfoss er ved at blive skrevet. Georg Meister går 

på pension med udgangen af april. Ulkebøl:  Har fejret jubilæum sammen med Sønderborg, holdt 

https://arkiwiki.dk/persondataforordning-gdpr/
https://frivillighed.dk/guides/regler-for-persondata-i-foreninger-0
https://frivillighed.dk/guides/regler-for-persondata-i-foreninger-0


 

reception med fin bog, som kun sælges til medlemmer, har medført flere indmeldelser. Har stadig til 

huse i Ulkebøl centret. Vil gerne flytte ned på kasernen, men vil ikke fysisk være samme sted som 

Sønderborg arkiv.  Svenstrup: kører som det plejer. Sundeved:    Ny medarbejder. Årsskrift færdig. 

Bustur til Mørwik og Flensborg guide Henrik Gram var helt udsolgt. Nordborg: Har lavet udstillinger i 

butikker for at vise, hvordan butikken så ud i gamle dage. Udvidet åbningstid. Har deltaget i 

høstmarked med stor succes. Foredrag 28.10. om Nordborg Slots efterskole.  

 

10. De næste møder i repræsentantskabet 

 

Torsdag den 20. februar 2020 kl. 15.00 – 17.00 IHSS-lokaler på ”Sønderborg kaserne” 

Torsdag den 23. april 2010 generalforsamling kl- 19.00 på Maikroen – Danfoss. 

 

11. Eventuelt 

John udtrykte bekymring for arkivernes fremtid, når denne generation er væk. Derimod blev fremført, 

at det lokale aspekt er blevet mere vigtigt efter kommunesammenlægningerne i 2007.  

Formidlingsopgaven er også essentiel i denne sammenhæng.  

Kassereren: midt i december er sidste frist for udbetaling af kørselspenge i år.  


