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Referat fra generalforsamling i Sønderborg kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke. 

Mandag den 25. april 2022 kl. 19.00 på Svenstrup kro, Nordborgvej 66, 6430 Nordborg 

Tilstede: Egen Sogns Lokalhistoriske Arkiv, Lokalhistorisk Forening for Kegnæs Sogn, Broagerlands 
Lokalarkiv, Nordborg Lokalhistoriske Arkiv, Lokalhistorisk Arkiv for Hørup Sogn, Lokalhistorisk 
forening for Svenstrup sogn, Lokalhistorisk Arkiv Ulkebøl, Lokalhistorisk Arkiv for Graasten, 
Lysabild Sognehistorisk Forening, Holm Arkiv, Lokalhistorisk Arkiv for Sundeved, Lokalhistorisk 
arkiv for Sønderborg og Dybbøl, SKLAs kasserer, Augustenborg arkiv, Arbejderarkivet. 

Dagsorden iflg. lovene: 

Velkomst ved formanden. 

1. Valg af dirigent 
Hans Erik Hansen fra Hørup blev valgt. Forsamlingen accepterede brug af håndsoprækning ved 
afstemninger på generalforsamlingen.  
2. Valg af referent 
Hanne Næsborg-Andersen blev valgt.  
3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt og ligeledes godkendt, at generalforsamlingen er lovligt varslet med 2 
ugers varsel i henhold til vedtægterne.  
4. Indkomne forslag  
Ingen 
5. Præsentation af repræsentantskabet 
Formanden præsenterede liste over repræsentantskabets medlemmer. Ændringer: 
Arbejderarkivet repræsenteres ved Frode Sørensen. Augustenborg, Broager, Danfoss, Egen, 
Gråsten, Holm, Hørup, Industrihistorisk Samling, Kegnæs, Lysabild, Nordborg, Svenstrup, 
Sønderborg, Tandslet status quo. Oksbøl er ved at overlade arkivalierne til Nordborg. Sundeved 
har endnu ikke valgt ny repræsentant. Helene Pedersen er vikar for Palle Fløe i Ulkebøl. 
Forretningsudvalget vælges af repræsentantskabet. 
 
6. Forelæggelse af årsberetning 
Formandens beretning: 
Formanden gennemgik formålet med SKLA, nemlig at være forhandlingspart overfor kommunen, 
fordele de midler, der er til rådighed, koordinere fælles initiativer, herunder arbejdet i de 
forskellige arbejdsgrupper og iværksætte initiativer, der fremmer interessen. Årligt beløb, der 
fordeles, er ca. 275.000 kr. Ingen årsberetning siden 11.4.2019 pga corona., derfor er tilskud for 
2020 og 2021 udbetalt via Forretningsudvalgets diskussioner, med forbehold for 
generalforsamlingens tiltrædelse. Derfor behandles i dag regnskaberne for de forgangne år. 
Kommunikationen er sket via mail og hjemmeside, så det har været i al offentlighed. 
Repræsentantskabets møder 25.2.21, samt 28.10. 21 og 24.2. 22 behandlede 
Forretningsudvalgets beslutninger desangående og indstillede disse til tiltrædelse på de aflyste 
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generalforsamlinger. Der har ikke været indvendinger imod denne procedure. Proceduren ved 
regnskabsaflæggelse bliver løbende diskuteret ved forretningsudvalgets møder. Umiddelbart ser 
systemet ud til at fungere, økonomien ser fornuftig ud, fordelingen af pengene sker i dialog, 
fordelingsnøglen fungerer, og arbejdsgrupperne laver et flot og stort stykke arbejde. Tak til 
arbejdsgrupperne, repræsentantskabet, forretningsudvalget og ikke mindst vores kasserer Gert 
Wonsyld.  
Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen, hvorefter dirigenten erklærede beretningen for 
godkendt. 
 
Gruppernes beretninger: 
 
2020 fejringen (Hanne Næsborg-Andersen) 
Hanne redegjorde for arbejdet med ”Spejlinger”, som var et samarbejde med kommunen om at 
få 7 kunstværker, der handlede om Genforeningen og de 100 år efter, op at stå rundt omkring i 
kommunen. Arkiverne var meget aktive her, sendte forslag ind til placering og historie omkring 
stederne. 6 kunstnere, 3 tyske, 3 danske, lavede kunstværkerne, som blev sat op under coronaen 
og indviet i august/september 2020. De er bestemt en rundtur værd. Link til ”Spejlinger”: 
https://sonderborg.dk/temaer/genforeningen/spejlinger/ 
 
It/Hjemmesidegruppen (ved John Hansen) 
Vi har holdt en del online møder – I IT/hjemmesidegruppen. Vi har søgt office pakken til 
it/hjemmeside gruppen og fået 10 licenser gratis af MS. Vi har lavet anbefalinger til 
forretningsudvalg – Gennemgået på repræsentantskabsmødet. Der er afholdt ERFA møde engang 
på Frivillighedens hus og engang online. 
Vi er færdig på Lysabild arkiv, hvor vi har lavet fiberboks og netværk server,  formateret alle 
computere– printer og scanner opsætning . Vi har været på Holm arkiv for at hjælpe. Vi har været 
på Kegnæs arkiv for at hjælpe med foto / scanning. Hjulpet Sundeved Arkiv med hjemmesiden – 
Lorenz.  Vi har været på Kasernen for at få fiberboks ind til IHSS – Der er færdig. Sønderborg 
/Ulkebøl mangler fiberboks i det store lokale. Billeder Jydske Vestkysten – Vi arbejder på en 
løsning.  
Nye ting vi vil arbejde med: 
Fælles ansøgning til Velux fonden og behovsanalyse. 
ERFA møde d 17-05-2022 Hvor Louise Toft Petersen som også SLA bruger, underviser i bl.a. 
cookies. 
Forny Alsnissen. 
Fra salen kom spørgsmål:  hvilket audioudstyr kan man bruge, forespørgsel tages op. Opdaterer 
liste over AVudstyr. Officepakke udgifter kan tages med i regnskabet, den er refunderbar, pris på 
Microsoft365 er afhængig af, hvor mange brugere man har.  
 
ABM: (ved Orla Kristensen) 
ABM møderne er et samråd mellem biblioteket, museet og arkiverne. Der møder oftest 2-3 rep. 
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fra hver af de tre grene. Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 3 ABM møder. Såvel 
mødet i september 20 som september 21 var fyldt med beretninger om alt det, der ikke blev til 
noget. Der blev fremsat forhåbninger om snarlige arrangementer som erstatninger for de aflyste. 
Men mange af dem lod sig heller ikke gennemføre. Det gjaldt i høj grad 
Genforeningsarrangementer. Det lykkedes biblioteket at komme ud i alle afdelinger med 
børnequizzen "Før eller efter 1920", ligesom det store kommunale projekt "Spejlinger" med 
kunstværker i hele kommunen, der jo havde stor hjælp fra arkiverne, gennemførtes.   

Såvel bibliotek som museum vil gerne aflevere plakater og foldere om historisk interessante 
emner til ophængning og uddeling i lokalarkiverne. Det har vi sagt ok til, så tag godt imod 
materialerne, når I får dem tilbudt. Biblioteket udsender ny arrangementsfolder tre gange årligt. 
Fremover er børne- og voksenfolderen slået sammen. Gruppen har besluttet at invitere 
Deutsches Museum, Nordschleswig med til fremtidige møder. 
Helt aktuelt fra seneste møde: 
Bibliotek: 
Der afholdes bogmesse i Multikulturhuset lørdag den 30.4. 
Der arbejdes med planer om at genoptage "Store billeddag" i biblioteksregi, hvor bl.a. ”Danmark 
set fra luften” vil være med. Foreløbig dato er lørdag d. 11.3., I hører nærmere. Udstilling om 
hekse/kloge koner er på tegnebrættet. Her vil arkiverne nok blive bedt om at hjælpe med 
materiale. 
Biblioteket har lovet at tage et emne op om Sønderborg Kommunes arkivpolitik og -praksis. 
Haderslev Stadsarkiv har aftale med kommunen herom, vi vil gerne vide, hvordan de gør det, og 
hvordan vi som lokalarkiver kan bruge materialet. Der bliver til efteråret tilbudt et fyraftensmøde 
herom på biblioteket. Mediestream for ”døde” aviser (aviser, der ikke mere trykkes) er sendt ud 
til arkiverne, som skal oplyse IP numre til Claus Jacobsen, hvorefter arkiverne får adgang. 
Museum: 
Museets arrangementsoversigter findes kun digitalt.  
Chr. den Anden udstillingen er nu afløst af "Makabre Mesterværker" om smykker, der handler om 
liv og død. René Rasmussen er ved at planlægge udstilling om ”Sønderjyder i 1. verdenskrig”, med 
åbning i 2023. Museets centrale magasin i Rødekro er i drift. Her er Mediearkivet (det tidligere 
Institut for Sønderjysk Lokalhistorie) også flyttet ind. Billederne herfra lægges i Arkibas og derfor 
også i Arkiv.dk. Guidede rundvisninger på det nye bevaringscenter kan bookes hos tijo@msj.dk 
(Tine Jørgensen). Ligeledes er der offentlig rundvisning i september, hvor man skal melde sig til på 
dette link https://msj.dk/aktiviteter/aabent-hus-mediearkivet-sep2022/  
Historisk Atlas er også repræsenteret i ABM, idet Claus Jacobsen sidder med i styrelsen. Han 
fortalte om nye udviklingsplaner, bl.a. om en tilknyttet app, der er under udarbejdelse. Der ses på 
sitet spændende nyheder, især nye ture, både litterære og historiske. 
 

PR/Grafisk udvalg (Jørgen Wrang) 
Pga corona har man ligget underdrejet, kun eet møde afholdt og pt ingen aktivitet pga sygdom. 
 
Arkibasgruppen (Karin Hesselager skriftlig besked, nu er Jens Ravnsbeck tovholder) 

https://msj.dk/aktiviteter/aabent-hus-mediearkivet-sep2022/
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Møder afholdt både fysisk og på nettet. Erfaringsudveksling og fælles styrke overfor Arkibas. Se i 
øvrigt deres referater på SKLAs hjemmeside.  
 
Uddannelsesgruppen (Helene Pedersen) 
På grund af Corona har der ikke været afholdt kurser i SKLA i år 20 og 21, men i 2019 havde vi i 
foråret et Modul 2 kursus på Stevning skole med deltagelse af ca. 30 personer. I efteråret 2019 
havde vi et modul 3 kursus samt 2 arkibaskurser, som blev afholdt på Sønderborg Kaserne også 
med fin deltagelse. 
Her i 2022 er vi godt i gang igen, og har lige afsluttet et modul 1 i arkivuddannelsen. Modul 0 
gennemføres den 18. maj, da det ikke blev gennemført pga. en misforståelse fra underviseren. 2 
Arkibaskurser er planlagt til her først i maj. 
Vi er allerede i gang med at planlægge kurser til efteråret. Det skulle gerne være sendt ud til alle 
arkiver. 
Vi planlægger også at afholde et WordPress kursus, men det er ikke på plads endnu. 
Kurserne bliver for fremtiden lagt ud på SKLAs hjemmeside. 
 
Bygningsbevaring (Vagn Hesselager) 
Alle tilsendte beskeder fra kommunen angående huse, der foreslås nedrevet, sendes videre til 
formanden samt det arkiv, hvor huset ligger.  
 

Forsikringsgruppen og Økonomigruppen 
Kunne desværre ikke deltage, men der var spørgsmål om de frivillige var forsikrede under 
arbejdet. Det er de, se policerne på SKLAs hjemmeside eller henvendelse til de ansvarlige, Gunnar 
Dahl eller Henning Pop.  
 

7. Forelæggelse af regnskab og budget 
Kassereren gennemgik regnskabet for 2020 og gjorde opmærksom på, at kursustilskuddet fra 
kommunen var en god idé at bruge. Derudover oplyste han, at hvis man trækker eksterne 
undervisere til erfagrupperne, kan udgifterne her komme ind under kursusudgifter. Ingen 
kontingenter opkrævet i de to år. Derefter blev regnskabet for 2021 gennemgået. Corona har 
været en meget uforudsigelig faktor, det har været svært at beregne, hvor meget man skal have i 
kassen. Fra forsamlingen blev det nævnt, at Danske Bank har en foreningskonto, hvor man kun 
betaler 300 kr. om året i gebyr samt ingen negative renter.  Dette forslag kan tages med til 
repræsentantskabs møde, hvor beslutningen om et eventuelt skifte skal tages. Bankgebyr 
refunderes fuldt ud fra 2021 til de enkelte arkiver. De enkelte regnskabstal kan ses på 
hjemmesiden.  
Regnskaberne blev godkendt. 
Budgetterne for 2020 og 2021 overholdes i forhold til det fremlagte.  
Budgetterne blev godkendt. 
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8. Fordeling af tilskud til arkivsamvirkets medlemmer 
2019 og 2020 er udbetalt, se formandens beretning om proceduren.  Forsamlingen godkendte 
udbetalingerne.  
Tilskudstal er sendt ud til repræsentantskabet.  
Fordelingen for 2021 er ikke udbetalt endnu, formanden gennemgik de overordnede principper 
bag og forklarede, at repræsentantskabets medlemmer er ansvarlige for videresendelse af bilag 
til de relevante personer. Augustenborg arkiv og forretningsudvalget har aftalt en lidt afvigende 
fordeling i forhold til det udsendte om tilskud. Kassereren sender gerne ekstra eksemplarer af 
oversigten, send mail til kassereren@skla.dk  
Office pakker, som er treårig, skal diskuteres i forretningsudvalget angående fordeling på 
regnskabsårene. Det samme gælder forslag til andre ændringer i tilskudsberegningerne, som skal 
sendes til forretningsudvalget.  
Forsamlingen godkendte det foreslåede forslag til tilskud med ændringerne angående 
Augustenborg.  
 
9. Forslag til kontingent 
Forslag om uændret kontingent blev vedtaget. 
 
10. Valg af to revisorer 
Revisorerne har virket i to år uden at være valgt, og genopstiller. De blev genvalgt. 
 
11. Eventuelt 
Kirkebøger for tyske konfirmerede har været svært tilgængelige. Generalkonsulen er kontaktet og 
arbejder med sagen. SKLA vil gerne lave en officiel henvendelse, hvis det er nødvendigt. Arkivalier 
fra Slesvig, især folketællinger, kunne måske komme med i samme vending, hvad angår 
indscanning til Arkivalieronline.dk 
 
Kassereren fortalte, der har været henvendelse angående refundering af gebyr på Mobilpay. 
Udgiften vil koste 16200 kr i år pga oprettelse etc, og derefter pr. år ca. 7000 kr. Debetkort vil 
koste 3675 kr pr år. Er det noget, man skal arbejde videre med? Lagde op til diskussion, om det 
skal tages op i repræsentantskabet. 
 
Økonomiudvalget, som er nævnt blandt arbejdsgrupperne, har ikke haft møde i lang tid, var 
beregnet på at kunne lave input til diskussion om tilskud, men det har ikke været nødvendigt 
efter den store planlægning med refusion i sin tid. Udvalgets medlemmer kan henstille 
nedlæggelse, hvis de mener, udvalget har udspillet sin rolle. 
 
Genforenings gruppen nedlægges.  
 
Forslag om ved næste generalforsamling at starte med en sang.  Formanden afsluttede med at 
takke for god ro og orden.  

mailto:kassereren@skla.dk

