REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Emne

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Sted

IHSS lokaler, Gerlachsgade 2C, Sønderborg

Dato

05. maj 2022 kl. 15.00

Deltagere

Jens-Ove Hansen fra Nordborg, kasserer Gert Wonsyld, Orla Kristensen fra Broager,
John Hansen fra Egen, Hanne Næsborg-Andersen fra Gråsten, Hans Erik Hansen fra
Hørup, Henning Elmholt og Svend Erik Olsen fra IHSS, Conni Ehlert Thomsen fra
Kegnæs, Svend Jørgensen fra Sundeved, Per Thomsen fra Sønderborg, Helene
Petersen fra Ulkebøl.
Ikke tilstede: Danfoss, Lysabild, Svenstrup/Stevning, Arbejderarkivet, Augustenborg,
Tandslet, Oksbøl og Holm arkiver.

Referat til

Repræsentantskabet, webmaster

Referent

Hanne Næsborg-Andersen

1. Velkomst.
Formanden bød velkommen. Punktet ”Nyt fra arkiverne” var udeladt, da sidste
repræsentantskabsmøde var afholdt fornylig.
2. Repræsentantskabets medlemmer – gennemgang og registrering af nye og gamle
medlemmer.
Listen fra nettet blev gennemgået. Sundeved vender tilbage, når de har valgt en
repræsentant. Det viste sig, at der ikke var 2/3 af repræsentantskabet tilstede, så
forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Derfor besluttede de tilstedeværende, at de
beslutninger, der tages i dag, vedtages under forudsætning af, at der ikke kommer indsigelse
indenfor 14 dage fra i dag fra de medlemmer, der ikke var tilstede ved mødet.
3. Valg af forretningsudvalg, kasserer og referent
Efter en diskussion og orientering om SKLAs principper og baggrund, samt sondring mellem
tilskud til arkiverne og foreningerne, blev der foretaget valg. Følgende blev valgt til
forretningsudvalg: formand Jens-Ove Hansen og Hans Erik Hansen. Valg af 3. repræsentant
afventer næste repræsentantskabsmøde. Frivillige opfordres til at melde sig indenfor 14
dage. Derudover blev Gert Wonsyld valgt til kasserer, og Hanne Næsborg-Andersen til
referent.

Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke
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I diskussionen blev rejst spørgsmålet om mulighed for at få tilskud til foreningerne fra
Sønderborg modellen. Bør undersøges.
Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 25. april 2022 på Svenstrup
Forsamlingshus
Godkendt
SKLA – gennemgang af økonomisk status
Den nyvalgte kasserer orienterede om status dags dato. 271.095 kr. modtaget fra kommunen
i 2022, indtægt fra medlemskab af SKLA ca. 5000 kr. 105.688 kr. i kassen pt. Udbetalt til
arkiverne er 187.373, 68 kr. Udestående er regning for generalforsamlingen, ca. 5000 kr.
Formodentlig ender året med en kassebeholdning på 60-70.000 kr., og kassebeholdningen
skal altid være på 50.000 kr. Budgettet følges.
Ønske fra forsamlingen om at få mobilpay og debetkort ind i tilskudsordningen via SKLA.
Vedtaget med tilskud på 100 %. (Generalforsamlingen er øverste myndighed).
Der er problemer med at ”komme af” med sedler og mønter til bankerne.
Husk at sende bilag for kørsel til kurserne til kassereren. Det samme gælder for
arbejdsgrupper.
IT-udvalget holder øje med markedet for bredbånd og råder til billigste mulighed.
Det kommende års fokuspunkter
Kursusvirksomhed og fortsat It-udvikling.
Planlægning af årets repræsentantskabsmøder
Torsdag d. 6. oktober kl. 16, torsdag d. 23.februar kl. 16 og opfølgende møde efter
generalforsamlingen torsdag d. 11. maj kl 16. Alle gange i IHSS. Til næste
repræsentantskabsmøde bedes medlemmerne melde fra på hjemmesiden, hvis de ikke
kommer, så kage og kaffe passer til antal personer. John laver frameldingsformular, på
indkaldelsen henvises til samme.
Fastlæggelse af næste års generalforsamling
Onsdag d. 19. april kl. 19-21 i Ahlmannsparken i Gråsten. Den forening, i hvis område den
afholdes, sørger for de praktiske detaljer.
Arbejdsgrupper – opdatering af medlemmer samt nyt fra grupperne.
Formanden skriver til tovholderne og beder dem opdatere.
Arkibas gruppen vil gerne have flere deltagere.
IT-gruppen holder erfamøde d. 17.5., hvor cookies bliver gennemgået. Folk er velkomne,
tilmelding via SKLAs hjemmeside.
Foto fra JyskeVestkysten er nu lagt på SKLAs server, John demonstrerede det. Rettigheder
som pressefoto, de kan bruges, der foreligger en skriftlig aftale med avisen. Hvert arkiv får en
bruger oprettet. Billederne er ikke alle registreret med navn på personer og steder, og

arkiverne kan skrive deres navn på de billeder, der kommer fra deres område. Det er muligt
at søge i billederne. Kan også bruges på Arkiv.dk. Indgang via: Udvalg/IThjemmesidegruppe/SKLA billedarkiv. Koden hertil kommer fra John. Når rummene på
kasernen er klar, bliver arkiverne indbudt til introduktion, hvorefter de kan bruge materialet,
dog ikke om mandagen, fordi det kører på Egens bredbånd.
Foto fra 1990-99 ligger fysisk på Sønderborg arkiv, basen er digital fra 2000.
Kursusgruppen har muligvis brugt mere end de 40.000 kr, der er tildelt. Kassereren vil se på
det. Der har været tilbagemelding fra det nyeste afholdte kursus, ønske om forplejning på
kurserne. Det tages op, kasserer siger god for det. Kursusleder Henning Sørensen fik meget
ros for sin undervisning i Arkibas.
10. Eventuelt
LASS afholder kursus i redigering af årsskrift med tidligere redaktør Sven-Erik Ravn d. 27.10.
kl. 9.30-12.30 i Ulkebøl multihus. Der kommer besked ud. Kurset er gratis for
medlemsarkiverne, kun udgift til kaffe og kage.

