
Havnbjerg d.12-02-2023 

SKLA Arkibas gruppe 
Mødenotat  

Stevning skole d. 8/2 2023 kl. 15:00 
Deltagere: Svenstrup (Karin), Egen (Inga), Gråsten (Marianne), Nordborg (Jens), Kegnæs 

(Conni) 

Agenda. 
 

1. Bordet rundt. 
Gråsten: Påbegyndt intern træning i Arkibas. Ny arkivleder Preben Knudsen. Er 
begyndt at scanne slægtshistorier til Arkibas. Udstilling omkring ukendte billeder, får 
ofte svar. Hjælper via Jobcenter Sønderborg 4t ugentligt. Arbejder mandage 14-16, 
torsdage 16-18. 
Egen: Stor problem med meget lidt kendskab til Arkibas, Arbejder mandage 18-21 
Kegnæs: Meget omstændigt og dyrt at flytte ”personer” i Sydbank. Arbejder tirsdage 
9–12 med indlagt kaffepause. 
Nordborg: Det nye lokale må ikke bruges til møder/foredrag. FB-opslag sendes til 
hjemmesiden. 
Stevning: Stevningbogen ”Stevning- vi og vore huse” Supplement jan. 2023 er 
netop lige udgivet. 

2. ARKIBAS. 
Efter der opdateret på Index-serveren, køre det faktisk meget fint nu ѡѢѣѤ 
Vi rykker ikke lige nu for tidligere henvendelser ѡѢѣѤ 

3. Evt. 
Forslag til udflugter på Nordals: Hjortspring båden, Jollmandsgård, Munkegårds 
Traktor museum, Universe, Nordborg slot (Byrundtur via Arkivet), Stolbroladen og 
Alsingergården 
Alternativ bank: DDB er nok den billigste bank, når det gælder foreninger i 
øjeblikket. (Oprettelse 1000.-Kr. og 75,-Kr/Kvt.) se 
https://danskebank.dk/PDF/PRISER-VILKAAR-
FAKTAARK/ERHVERV/Forening/Prisliste-Danske-Direkte-Forening.pdf 
Mangler i nye medarbejdere i Arkiverne, er det sikreste nok at gå ud og ”prikke på 
skulderen”. 
Betalingskort: Her er en oversigt over 6 betalingsterminaler 
https://dk.mobiletransaction.org/bedste-betalingsterminal-danmark 
En måde at undgå at købe betalingsterminal er at bruge VIBRANT virker dog kun 
på Android telefoner via NFC. https://dk.mobiletransaction.org/bedste-
betalingsterminal-danmark/#Vibrant 



4. Udveksling af arkivalier, arkiverne imellem. 
 
 
Næste møde d. 17/5 2023 kl. 15:00 på Stevning skole 
 

Jens Ravnsbæk d. 12/2 2023 

Opgaver sendt til ARKIBAS 
 Ønske om at ”Overskrift” gentages på efterfølgende sider samt nummerering af aktuel 

side, ved udskrift af meget store journaler. 
 Ønske om at ”auto udfylde” bynavn, når postnummeret er indtastet. (oprettet 17/2 2022) 

SV: For at det kan lade sig gøre, så skal man lave en integration til et eksternt registre over 
postnumre og bynavne, som der bliver slået op i, når man taster ind i systemet. Det kan naturligvis 
sagtens lade sig gøre, men er desværre ikke så banal en ting at lave. Jeg skriver ønsket på vores 
ønskeliste. 

  


