Referat fra REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Emne

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Sted

IHSS lokaler – Sønderborg kaserne, Gerlachsgade 2, 6400 Sønderborg

Dato

07. oktober 2020 kl. 15.00

Deltagere

Jens-Ove Hansen Nordborg, kasserer Gert Wonsyld , Povl Callesen Sundeved, Palle
Fløe Ulkebøl, Leif Kristiansen Tandslet, Conni Ehlert Thomsen Kegnæs, Hans-Erik
Hansen Hørup, Sven Erik Olsen Industrihistorisk Samling, John Hansen Egen, Per
Thomsen Sønderborg, Poul Raaby Petersen Lysabild, Hanne Næsborg-Andersen
Gråsten, Orla Kristensen Broager, Kirsten Stentoft Danfoss, Erling Paulsen
Augustenborg. Henriette Matthiesen og Mona Schmidt Holm.
Arbejderarkivet, Svenstrup og Oksbøl deltog ikke.

Referat til

repræsentantskabet

Referent

Hanne Næsborg-Andersen

1. Velkomst
Formanden bød velkommen. Fremover afholdes møderne i repræsentantskabet på IHSS.
2. Repræsentantskabets medlemmer – gennemgang og registrering af nye og gamle medlemmer
Listen blev opdateret. Se hjemmesiden.
3. Godkendelse af referat fra Repræsentantskabsmøde 20. februar 2020 i IHSS lokaler, Sønderborg
kaserne.
Godkendt.
4. Forretningsudvalget – beslutninger i forbindelse med nedlukning p.gr. af Covid 19 – jfr. referat af
FU-mødet den 26. august, der er udsendt til samtlige repræsentantskabsmedlemmer – hermed
hovedpunkterne:
a. 2. april 2020 blev der udsendt mail til repræsentantskabet om at generalforsamlingen den
23.4.2020 blev aflyst – at vedtægternes § 4 dermed ikke kunne overholdes – og at tilskuddene
til foreningerne fra SKLA udbetales på grundlag af repræsentantskabets anbefaling i mødet den
20. februar 2020 – der skulle have været behandlet på generalforsamlingen.
b. Forretningsudvalget udskyder generalforsamlingen for 2020 til afholdelse sammen med
generalforsamlingen for 2021 – herunder forslag om vedtægtsændringer vedr. on-line-banking
og valg af IHSS repræsentant i lige år.
c. Forsikringsgruppens gennemgang af vore forsikringer har medført en årlig besparelse på ca.
3.800 kr.
d. IT-gruppen er bedt om at overveje, om der kan fastsættes tekniske mindstemål – og krav til
software for tilskud til foreningerne fra SKLA.
e. Historisk Samfund for Sønderjylland, Sønderborg kredsen: Repræsentantskabet bad i mødet
den 20.2.2020 FU tage en snak med Samfundet – idet arkiverne ikke ønsker mere at deltage i
dem og fremtidige møder aflyses, idet tiden er løbet fra dem. Forretningsudvalget har meddelt
Samfundet, at det i efteråret sidste år aftalte møde i Hørup aflyses – lige som fremtidige møder

Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke
www.skla.dk

aflyses. Endvidere meddelt at: ”Forretningsudvalget og repræsentantskabet finder, at
arkivernes behov for orientering om arbejdet i arkiverne fuldt ud er dækket af
repræsentantskabsmødernes orientering om arkivernes aktiviteter ca. 3 gange om året, samt
arbejdsgruppernes orientering om deres arbejde på den årlige generalforsamling.”
Beslutningerne blev godkendt af repræsentantskabet.
5. SKLA – gennemgang af økonomisk status
Status pr. dags dato: 88446,03 kr. i Sydbank. Ingen indtægter eller udgifter på vej. Budget for 2020 er
ikke vedtaget på generalforsamlingen, men arkiverne skal ikke betale kontingent i år. Stort set ingen
aktivitet pga covid-19. Der er stadig en del penge til kurser, som man kan nå at søge om. 194216,39
kr. er udbetalt til arkiverne. Kontingent til Arkibas er betalt. Overskud formodet 12336, 95 kr. for
2020. Derfor har man bedt IT-gruppen komme med forslag, se punkt 4 d). De forskellige flytninger vil
formodentlig udgøre en udgift, endnu vides ikke hvor meget. Kommunens net er en mulighed, men
skal overvejes rent sikkerhedsmæssigt. Jo før man ved besked, jo bedre, information fra kommunen
halter lidt, vigtigt at holde kontakt til IT-gruppen og til FU. FU hjælper gerne.
6. 2020 Fejringen – afrapportering om 2020 projekter samt stillingtagen til samlet udstilling på
biblioteket evt. i maj måned 2021
Hanne Næsborg orienterede om arbejdet i de to grupper, SKLA har været repræsenteret i.
Pga covid-19 blev arrangementerne i gruppen med fokus på Historie/arrangementer (Genspejlinger)
aflyst, nogle gennemføres her i september/oktober, andre i maj/juni 2021. Se brochure med datoer.
D. 22.10. i Forsamlingsgården Sundeved og 29.10 i Hørup på Knøs´ gård gennemføres historisk
foredrag med efterfølgende quiz. Det er nødvendigt at få billet. Der er sendt meddelelse ud til
repræsentantskabet.
Kunstværkerne, der skulle opstilles og ferniseres i maj/juni 2020, blev sat op med nogen
genvordigheder, da grænsen var lukket. De blev indviet her i september 2020, med god lokal
deltagelse og meget nuttede børnesangkor. Arbejdet i denne gruppe har fungeret rigtig godt, og
SKLAs medvirken her har været medvirkende til det gode resultat, fordi de lokale foreninger/arkiver
er blevet inddraget. Lille bog om projektet er udgivet, med kort, der viser placeringerne. Ved alle
kunstværkerne, bortset fra den i Sønderborg, som endnu ikke har fundet sin blivende plads, er opsat
et skilt med titel, kunstner og qr-kode, der fortæller detaljerne om kunstneren og værket. (De arkiver,
der endnu ikke har modtaget bogen, kan kontakte Hanne Næsborg).
Biblioteket har sagt ja til at lægge hus til en SKLA udstilling i maj, tema stadig Genforeningen eller
Genforeningens spor. Der blev indleveret 4 plakater, før det hele lukkede ned, nemlig Ulkebøl,
Broager, Egen og Gråsten. Solvejg vil hjælpe igen. Hanne appellerede til at finde en historie og et foto
og sende dem til Solvejg, det kunne være fint, hvis flere var repræsenteret, så SKLA viste flaget.
Emnet tages op ved næste møde i repræsentantskabet.
7. Orientering fra de enkelte arbejdsgrupper i SKLA
ABM-gruppen holdt møde på Multikulturhuset d. 25.02.20 og på Sønderborg Slot d. 8.9. Der er endnu
ikke kommet et referat fra d. 8.9. fra Slottet, men referat fra 25.02. er sendt til webmaster. Arne
Reggelsen Sønderborg slot) orienterede om udstilling på Aabenraa museum om H.P.Hanssen og
særudstilling i 2021 på Sønderborg slot om Christian II. Biblioteket spurgte, om arkiverne er
interesserede i at hænge plakater for bibliotekets arrangementer op, (svaret var ja), og orienterede
om historisk bogmesse d. 17.4.2021. SKLA orienterede om Spejlinger og aflyst generalforsamling. Fra
næste møde deltager Det tyske Museum også.
Arkibas-gruppen har ikke holdt møder siden februar.
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IT/hjemmeside-gruppen vil diskutere på erfa-møder, hvordan man etablerer et internt netværk. Disse
møder afholdes i efteråret. Der er lavet en minimums anbefalinger på IT, der bør være på arkiverne,
IT-gruppen sender opsamling til FU. Undersøgelse om, hvad arkiverne har af hardware og software er
sendt ud, 4 arkiver har svaret. Opfordring til at udfylde den. Diskussion om scanner kontra
fotografering. I Hørup har man købt en scanner, der både kan scanne og fotografere, CZUR ET16. På
SKLAs hjemmeside er lavet en rubrik, der hedder ”fra arkiv til arkiv”, hvor man kan efterlyse hjælp til
opgaver, orientere om maskiner etc. Sønderborg arkiv har ud fra aflevering fra JyskeVestkystens
fotoarkiv fordelt foto og negativer, men har også cd´er med foto, og disse er ikke ordnet på anden
måde end på dato. Kan kun søges på stednavn, og er ikke lagt ind på fælles server, som materialet
burde. Den fælles server er dog endnu ikke klar. Derudover 19 bind med negativer, som skal scannes.
Størrelsen på den fælles server skal vurderes, repræsentantskabet er velvilligt indstillede overfor
udgift til harddiske. Lysabild mangler stadig at få fibernet færdig installeret. Sundeved har fået hjælp
fra gruppen til at få opfrisket hjemmesiden, med stor tak.
Forsikringsgruppen, se punkt 4 c). Forsikring mod misbrug af koder etc. er frivilligt for det enkelte
arkiv.
PR/Grafisk har ikke holdt møde siden februar.
Uddannelse/Historisk Atlas har ikke holdt møde siden februar.
2020 fejringen ophører nu. Se punkt 6.
Fredede bygninger fortsætter med Vagn Hesselager
8. Bordet rundt
Hørup: Generalforsamling aflyst. Foredragsholder Becker-Christensen kommer i 2021. Bestyrelsen
fortsætter uden valg, desværre et dødsfald, og kassereren er syg, jfr. regler om hvidvask gør det
vanskeligt. Arkivet har holdt åbent fra juni. Mht lokaler er der godt nyt, der indrettes toilet og køkken i
kælderen, men det er endnu ikke færdigt. Håndværkerne har støvet, så der skal gøres rent ved
papirerne, på kommunens regning. Er glade for deres nye scanner.
Sundeved: Har gennemført en skrabet generalforsamling, foredragsholder står klar i 2021. Stor
søgning på arkivet.
Holm: Dagbog for Holm laves stadig, først åbent i september pga. covid-19. John fra Egen har hjulpet
med server.
Augustenborg: Generalforsamling afholdt, bestyrelse sat ned til 7 personer. Konstitueret formand
Marianne Nehm.
Broager: Generalforsamling afholdt i sidste øjeblik, nemlig d. 11.3. ”Hvidvask” problemer med banken
er løst. Udstilling om Genforeningen blev lukket ned efter kort tid pga covid-19. Alle arrangementer i
øvrigt aflyst. Rødbøg projektet er dog ikke aflyst. Skolebørn har undersøgt blodbøge og der plantes
blodbøge skov. Foredrag til børnene med en fra serien om ”Grænseland”.
Sønderborg: Udstilling om Genforeningen lukket efter to dage pga covid-19. Genoptaget i
august/september, lukkes snart. Skal snart flytte ned på kasernen.
Ulkebøl: Arkivmedarbejderne arbejder hjemme privat, selvom arkivet er pakket sammen pga flytning
til kasernen. Lægger historier på hjemmesiden og mange andre tiltag, bl.a. ture i Ulkebøl med
brochure, noget af udgiften betalt med annoncer. På hjemmesiden publiceres brochurerne med
meddelelse om sponsorer. Laver også tur for Skov—og Naturstyrelsen om Arnkilsøre.
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Danfoss: Georg Meister er gået på pension, i stedet er Jan Petersen kommet, samt flere (lønnede)
medarbejdere fra Danfoss. Bygningen er pt lukket pga. covid-19.
Tandslet: Generalforsamling afholdt før covid-19. Arkivet har været lukket indtil september, og ikke
alle medarbejdere er tilbage endnu.
Kegnæs: Foredragsholder til generalforsamling aflyste, bl.a. derfor er generalforsamlingen udskudt til
næste år. Hele bestyrelsen fortsætter. Penge fra Traugott Møller fonden bevilget til brandskabe.
Udstilling om Genforeningen på fyret har været godt besøgt, med brochurer. Ikke så mange
besøgende som normalt, åbent fra august. Arrangement i foråret i samarbejde med
Husholdningsforeningen blev aflyst, håbes gennemført til næste år.
IHSS: Har gennemført generalforsamling før covid-19, med foredrag af A.P. Hansen om
industrihistorie. Hjælp fra Per Thomsen til arkivarbejde. Opsagt pr. 1.9. til flytning, men de lokaler, der
skal flyttes til, er ikke ledige endnu, så arkivet kan blive der til 11.12. efter aftale med den nye ejer,
Bitten og Mads Clausen fond.
Egen: Åbnede i august og afholdt generalforsamling. Registrerer i Arkibas og har mange forespørgsler
på mail. Årsskrift er på vej, og man mangler medarbejdere.
Lysabild: Generalforsamling og afstemningsfest afholdt, derefter lukket. Arkivet åbnede igen med
personaleudflugt, og fernisering af kunstværk afholdt med udstilling om projektet. Kasserer mangler,
bestyrelsen er nu på 7 medlemmer, fra 11. Gode lokaler, stor tilfredshed.
Gråsten: Bog om Gråsten omkring Genforeningen er sendt til trykkeriet, udkommer november 2020.
uddeles til medlemmerne. Arrangementer i år med Genforeningstema er udskudt til næste år.
Generalforsamling afholdt i efteråret. Vi håber, at efterårsmødet d. 18.11. kan gennemføres, med
foredrag af Lars Henningsen om tiden fra 1918-20, men vi er i tvivl. Arkivet åbnede forsigtigt i løbet af
juni måned, holdt også åbent i juli, med hjælp fra bestyrelsen. Har fået flere medarbejdere.
Nordborg: Fik bevilget 1.5. mill. til nybyggeri, licitation afholdt. Skulle have været startet omkring 1.8.,
men udskudt. Umiddelbart ser det ud til, at arkivet får det antal m2, det har brug for. Arkivet har
været lukket. Personaleudflugt til Jollmanns gård, kan varmt anbefales.
9. De næste møder i repræsentantskabet
Torsdag 25.2. kl. 15 i IHHS` lokaler. Emne: tilskud, med oplæg fra FU. Her fastsættes dato for
generalforsamlingen.
10. Eventuelt
LASS afholder kurser i copyright for medlemmerne d.22. og 23.10. Den 22.10. i Multihuset i Ulkebøl,
fra kl. 19-21. Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig til tilmeld@LASS1979.dk senest d. 19.10.
Suppleant til bestyrelsen søges. LASS afholder årsmøde på Folkehjem i Aabenraa lørdag d. 7.11. kl. 13.
Oplysningerne står mere detaljerede i nyhedsbrev fra LASS, udsendt på mail til medlemmerne af LASS d. 5.10.
Her er vedlagt et detaljeret program, samt alle adresser.
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