Dagsorden: REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Emne

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Sted

IHSS lokaler – Sønderborg kaserne, Gerlachsgade 2C, 6400 Sønderborg

Dato

Torsdag den 24. februar 2022 kl. 15.00 – 16.45

Deltagere

Jens-Ove Hansen fra Nordborg, kasserer Gert Wonsyld, Frode Sørensen og Preben
Sørensen fra Arbejderarkivet, Marianne Nehm fra Augustenborg, Orla Kristensen fra
Broager, John Hansen Egen, Henriette Matthiesen og Mona Schmidt fra Holm, Hans Erik
Hansen fra Hørup, Finn Marquardsen og Michael Otto, Conni Ehlert Thomsen fra
Kegnæs, Poul Raaby Pedersen fra Lysabild, Karin Hesselager fra Svenstrup/Stevning,
Per Thomsen fra Sønderborg, Lejf Kristiansen fra Tandslet, Palle Fløe fra Ulkebøl
Der var afbud fra: Kirsten Stentoft fra Danfoss, Hanne Næsborg fra Gråsten, Leif
Jespersen fra Oksbøl, Povl C. Callesen fra Sundeved.

Referat til

repræsentantskabet

Referent

Jens-Ove Hansen

1. Velkomst
Formanden bød velkommen
2. Repræsentantskabets medlemmer – gennemgang og registrering af nye og gamle medlemmer
Gennemgået og rettet
3. Godkendelse af referat fra sidste Repræsentantskabsmøde 28. oktober 2021 i IHSS lokaler,
Sønderborg kaserne.
Referatet blev godkendt
4. Forretningsudvalget
Referatet fra Forretningsudvalgets møde den 21. februar 2021 var udsendt til repræsentantskabets
medlemmer. Ingen bemærkninger.
5. Generalforsamling april 2022 – fastsættelse af dato og indhold
Repræsentantskabet foreslog følgende datoer 25.4., 26.4., 27.4. kl. 19.00 – som skal afklares med
Danfoss Historisk Arkiv, ”Maikroen” Den endelige dato meldes derfor ud senere.

6. SKLA – gennemgang af økonomisk status og forslag til udlodning af tilskud til foreningene
Dokumenterne til punkt 6 var i forvejen udsendt til repræsentantskabet. Kasserer Gert Wonsyld
gennemgik regnskabet for 2021, der viser indtægter for 362.234,46 kr. og udgifter for 256.347,59 kr.
og en formue på 105.886,87 kr. – regnskabet blev godkendt
Endvidere blev der gennemgået forslaget til fordeling af midlerne til arkiverne fra
Forretningsudvalget. Repræsentantskabet anbefaler dette forslag til godkendelse på
Generalforsamlingen. Endvidere blev forslag til budget fra Forretningsudvalget for 2022 der viser et
negativt driftsresultat på 9.123,70 kr. – og en formue på 96.763,17 kr. - anbefalet til godkendelse på
Generalforsamlingen.
Arbejderarkivet havde spørgsmål til fordelingsnøglerne af tilskud til Arkiverne og blev opfordret til at
gennemgå de eksisterende kriterier og eventuelt komme med ændringsforslag for de kommende år.

Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke
www.skla.dk

7. Orientering fra de enkelte arbejdsgrupper i SKLA
Arkibasgruppen: har haft møde om arkivering i Arkibas. Karin Hesselager opfordrer flere til at deltage
i Arkibasgruppen.
IT gruppen: John Hansen fortalte at gruppen har travlt med fibernetkabel på kasernen – hvor
etableringen trækker ud. Fibernetkabel i Lysabild er etableret. Der har været besøg i arkiverne i
Kegnæs, Holm og Sundeved. Der er udfordringer med den fælles adgang til Pressefoto. Alsnissens
database skal måske renoveres.
ABMgruppen: Holder møde for første gang i lang tid på mandag – med deltagelse af det tyske
Museum. Mødet er udsat en måned.
8. Bordet rundt
Hørup: Har lavet et årsskrift, som blev uddelt til repræsentantskabets medlemmer. Holm: er i gang
med at indberette i Arkibas. Svenstrup/Stevning: har opdateret bogbeholdningen og har problemer
med bankens godkendelse af ny kasserer. Tandslet: er så småt gået i gang efter Coronaen og har
holdt generalforsamling med foredrag af Henrik Becker. Augustenborg: Uddelt årsskriftet til
medlemmerne og har nu også noget om nutiden med i årsskriftet. Har generalforsamling i marts
måned. Egen: Holdt åben på arkivernes dag og havde mange besøgende også med afleveringer.
Medarbejderne mødes hver mandag. IHSS: mangler folk til at bemande arbejdspladserne – har mistet
en del under coronaen. Sønderborg: residerer fortsat i de gamle lokaler – venter spændt på en
flyttedato, der ”holder”, til Kasernen. Lysabild: holder generalforsamling nu i marts – svært ved at
skaffe en kasserer. Opfordrer foreningerne til at søge tilskud fra ”Hørup Genbrug” – der uddeler
penge også til arkiverne. Kegnæs: det er i år 150 året for den store oversvømmelse i 1872 – hvilket
skal markeres med en egnsvandring til efteråret. Flensborg Søfartsmuseum planlægger en udstilling
med samme emne. Holder generalforsamling i marts. Ulkebøl: afventer flytning til Kasernen – er ikke
afklaret endnu. Broager: 1.4.1922 er det 100 år siden, at Broager som den sidste kommune efter
Genforeningen blev dannet. Har generalforsamling i marts. Arbejderarkivet: Generalforsamling i
marts – flytter 1.5. til Sergentskolen. Årsskrift er i trykken. Gråsten: Har holdt efterårsmøde med
uddeling af Årsskrift. Arkivet er åbnet igen – faste månedlige møder med drøftelser af procedurer.
Årets tema i foreningen: Det lille Teater i Ladegårdsskovs 50 års jubilæum. Tur i august til det lille
teater i Flensborg. Generalforsamling i april.
Nordborg: Ibrugtagning af ny sidebygning er skubbet p.gr.af vejrliget. Har lavet årsskrift og holder
generalforsamling den 28.2.
Reklame: LASS holder generalforsamling/Årsmøde den 2.4. kl. 13.00 på Folkehjem. René Rasmussen
holder foredrag om en sønderjyde med en usædvanlig beskæftigelse og meget usædvanligt liv –
”Sønderjyllands Charles Lindberg” en rigtig røverhistorie.
9. De næste møder i repræsentantskabet
Næste møde i repræsentantskabet blev fastsat til torsdag den 5. maj 2022 kl. 15.00 i IHSS lokaler
10. Eventuelt
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