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REFERAT 
Emne ERFA-møde i SKLA’s IT-/Hjemmesidegruppe 

Sted Frivillighedens Hus, Sønderborg 

Dato  25. november 2021 

Deltagere Kegnæs: Jan, Helmuth Lindemann, Søren Andersen 
Nordborg: Jens Ravnsbæk 
Svenstrup: Karin Hesselager, Vagn Hesselager 
Sønderborg: Bernt Nydahl, Per Thomsen, Robert Lambrecht 
Ulkebøl: Helene Petersen, Solvejg Ravn 
Afbud fra Egen, John Hansen og Tandslet, Lone Klinge Thomsen  

Referat til skla.dk 

Referent Solvejg Ravn 

 

Dagsorden 

• Velkommen 

• Bordet rundt, hvad er der af udfordringer. Ideer, udveksling af erfaringer 

• Billedbehandling til web med Photoshop Elements 2021 (Solvejg, Ulkebøl) 

• Pressefotos på SKLA server (John Hansen, Egen) 

• Præsentation af Windows 11. Første indtryk (John Hansen, Egen) 

• Eventuelt 

John havde meldt sig syg, så mødeledelsen blev overtaget af Jens fra IT-/Hjemmesidegruppen, som bød 

velkommen. 

Bordet rundt 

Kegnæs har anskaffet sig udstyr til affotografering af bøger. Det virker ikke helt for dem endnu. Sønderborg 

har brugt en CZUR skanner et stykke tid og bidrog med deres erfaringer. De udtrykte åbenhed for at hjælpe 

andre i gang. 

Det blev diskuteret, om vi skal have godkendelse af cookies på vores hjemmesider i SKLA.  

IT-/Hjemmesidegruppen undersøger sagen og vender tilbage med deres resultat. 

Ulkebøl er endnu i gang med at flytte til kasernen, de arbejder pt i et midlertidigt lokale. Sønderborg 

Kommunes plan af 29.11.21 siger nu første uge i maj 2022.  

Svenstrup: Karin og Vagn arbejder med IT, og de har ikke problemer pt. 

 

 



 

Sønderborg fortæller, at de har deres data i OneDrive.  

Nordborg. Jens orienterede om Velux-fondens retningslinjer for tilskud til arkiverne, som går ud på, at 

Veluxfonden vil kunne støtte indkøb af udstyr til fælles brug for flere arkiver.  

Udvalget vil iværksætte en behovsanalyse for at afdække, om der er behov i arkiverne, og om der kan peges 

på udstyr til fælles brug inden for SKLA (eks.: professionel dias-skanner, professional bogskanner eller andet 

dyrt udstyr). Det bør også undersøges, hvad en evt. investering vil kræve af arbejdsindsats fra 

arkivmedarbejdere. 

https://veluxfoundations.dk/da/det-stoetter-vi/aktive-aeldre  

Billedbehandling måtte udskydes, da vi ikke kunne få projektoren til at fungere med den pc, der var til 

rådighed. 

Pressefotos 

Af gode grunde kunne John ikke præsentere systemet med de pressefotos, arkiverne har fået fra Jydske 

Vestkysten. Deltagerne fra Sønderborg kunne dog bidrage med at forklare princippet med en søgbar 

database til fotos. Systemet bør præsenteres på et senere møde, så man kan se det i praksis. 

Præsentation af Windows 11 måtte ligeledes udskydes. 

Eventuelt 

Der kom forslag om en fælles slægtsdatabase for hele SKLA. Man finder det interessant, men kan ikke pege 

på en løsning til håndtering. 

Kursus for it-nybegyndere i arkiverne efterlystes. Vagn Hesselager fra Svenstrup arkiv kan tilbyde dette. 

Program til OCR-læsning: https://www.naps2.com/  

Hjemmesider og WordPress: Der efterlyses hotline til løsning af WordPress-problemer. Det blev foreslået at 

tilbyde kurser i WordPress på forskellige niveauer i SKLA-regi. Helene undersøger dette i 

uddannelsesudvalget. Der blev talt om at invitere Louise Toft Petersen til et inspirationsmøde. 

https://arkivassistent.dk/ https://toftwebdesign.dk/  

Næste møde i februar 2022. 

 

Opgaver til IT-/Hjemmesidegruppen 

• Undersøge problematikken med cookies på SKLA’s hjemmesider 

• Behovsanalyse for større fælles investeringer (Velux-fonden) 

• Arrangere næste møde 

 

Opgaver til Uddannelsesgruppen 

• Undersøge muligheder for WordPress-kurser på forskellige niveauer 

https://veluxfoundations.dk/da/det-stoetter-vi/aktive-aeldre
https://www.naps2.com/
https://arkivassistent.dk/
https://toftwebdesign.dk/

