
 

 

Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
Emne REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

Sted Ulkebøl arkiv, Gerlachsgade 2, Sønderborg 

Dato  23. februar 2023 kl. 16.00  

Deltagere  Jens-Ove Hansen fra Nordborg, kasserer Gert Wonsyld, Hannelore Zahn og Orla 
Christensen fra Broager, John Hansen fra Egen, Hanne Næsborg-Andersen fra Gråsten, 
Hans Erik Hansen fra Hørup, Conni Ehlert Thomsen fra Kegnæs, Svend Jørgensen fra 
Sundeved, Preben Sørensen og Frode Sørensen fra Arbejderarkivet, Poul Raaby 
Pedersen fra Lysabild, Karin Hesselager fra Svenstrup/Stevning, Per Thomsen fra 
Sønderborg, Leif Kristiansen fra Tandslet, Marianne Nehm fra Augustenborg, Helene 
Petersen fra Ulkebøl. 

Oksbøl var ikke til stede, se punkt 2a. 

 

Referat til Repræsentantskabet 

Referent Hanne Næsborg-Andersen 

 

1) Velkomst.  

Efter en forvirret start, hvor dørene til IHSS var lukkede, gik forsamlingen over i Ulkebøl arkiv.  

Formanden bød velkommen. 

2) Repræsentantskabets medlemmer – gennemgang og registrering af nye og gamle 

medlemmer.  

a) Lokalhistorisk Arkiv – Oksbøl sogneforening har i mail 18.1.23 meddelt at de melder sig ud af 

SKLA – der er ingen aktiviteter, og der er aftale med Nordborg Lokalhistoriske Arkiv om at 

arkivalierne flyttes hertil.  

b) Gennemgang af repræsentantskabets medlemmer. Se listen over deltagere.  

3) Godkendelse af referatet fra repræsentantskabsmødet 06. oktober 2022 

Godkendt. 

4) SKLA – gennemgang af økonomisk status og indstilling til Generalforsamlingen om fordeling 

af tilskud vedrørende 2022 

5) Regnskab: Dags dato beholdning 337.470, 88 kr. Kassereren gennemgik det omdelte regnskab. 

Egen udgift til kurser på ca. 10.000 kr., kommunen har betalt resten = 54936 kr., dvs. ekstra 

4936 kr. i forhold til de lovede 50.000 kr. Kurser er højt prioriteret. Regnskabet viser underskud 

på ca. 15.000 kr., det budgetterede underskud var ca. 12.000 kr., jfr. tilskud til kurser. Egen 

kapital 90.195,03 kr.  

 

Forretningsudvalget har afholdt møde og kom med indstilling til fordeling af tilskud. 

Repræsentantskabets opgave var så at komme med forslag til generalforsamlingen, som er 

endelig besluttende organ.  



Forslag til tilskud til fordeling: Fordi der ikke var It til rådighed, var det lidt besværligt for alle at 

se forretningsudvalgets indstilling, da der ikke var en kopi af tilskudsberegning 2023/regnskab 

2022 til alle. Det udsendes efter mødet.  

Konklusionen var, at repræsentantskabet anbefalede forretningsudvalgets indstilling.  

Arbejderarkivet har specielle behov, de sender liste til forretningsudvalget, hvad angår 

fordeling i 2024.  

Diskussion om behov for, at flere end kassereren har mulighed for at tegne foreningen og få 

adgang til SKLAs konto. Man bør kigge på muligheden for at nævne tegningsberettigede 

personer som f.eks. formand, kasserer, næstformand (uden navns nævnelse) i vedtægterne. 

Forretningsudvalget ser på sagen.  

 

6) Det kommende års fokuspunkter  

a.Snublesten: Broager Arkiv v. Hannelore Zahn har lavet et notat, som var vedlagt 
dagsordenen. Notatet, som blev rost, lægges på SKLAs hjemmeside, når det er blevet revideret 
af Hannelore. De arkiver, som har haft gendarmer i deres område, bør samarbejde, hvis det er 
aktuelt, et enkelt arkiv skal ikke stå alene. Bør snublesten alene være for gendarmer eller 
udvides til andre grupper? Broager indkalder til møde. 
b. Ansøgning til Velux-fonden - kræver fælles ansøgninger fra flere arkiver.  
IT-gruppen er ved at lave en oversigt over mulige samarbejdsområder. Der sendes skema til 
arkiverne. Derudover inviteres til erfamøde fra IT-gruppen, hvor ansøgning til Velux fonden 
bliver et punkt.  
Forslag fra Gråsten til fælles ansøgning Velux: God og professionel negativ og dias scanner (70-
100.000). Skal kunne flyttes rundt på arkiverne og evt. bookes for en måned ad gangen. 
Scanner skal være komplet med pc m.m. så den umiddelbart kan bruges. Gråsten Arkiv har 
mange småbillede negativer der ikke er scannet eller registreret. Ved at flere arkiver har 
samme behov.  
c. Skilte. Formanden har henvendt sig til kommunen angående fælles skiltning til arkiverne. 
Pris 4500 kr. for første skilt, hvilket er mærkeligt, da arkiverne jo er at sidestille med en 
offentlig virksomhed. Arbejderarkivet har ikke henvendt sig til kommunen desangående. Sagen 
lægges ned, da der er mange individuelle løsninger allerede. 
d. Mobile pay: Repræsentantskabet tog stilling til udgiften og besluttede at refundere 100 % til 
oprettelse og månedsgebyr, men intet til transaktioner.  
e. Arkivernes dag. Forslag fra PR/Grafisk udvalg om samarbejde i den anledning, evt. fælles 
annonce. Notat er udsendt. Repræsentantskabet anbefaler afholdelse af Arkivernes dag. Der 
er lagt vægt på, at det enkelte arkiv selv styrer forløbet og bestemmer, om de vil deltage, men 
PR/Grafisk udvalg tilbyder hjælp hertil, hvis arkiverne er interesserede. Udvalget indkalder 
arkiverne til orienteringsmøde om emnet. 
 
Fra Egen forslag om yderligere mulighed for samarbejde omkring Store Billeddag på biblioteket 
næste år.  Dette tages med i ovenstående møde, jfr. Referat fra ABMmøde.  

 
7) Arbejdsgrupper – opdatering af medlemmer og kort nyt fra arbejdet i grupperne 

ABM uændret. Arkibas: Jens Ravnsbæk er ny tovholder. Bygningsbevaring: uændret. Forsikring: 

uændret. IT: uændret, Grafisk udvalg: uændret, Uddannelse: uændret, kurser på vej snarest. 

Tilmelding via hjemmesiden. Forretningsudvalg: deltagere skal rettes på hjemmesiden. Se i 

øvrigt hjemmesiden for referater fra arbejdsgrupperne.   



 

8) De kommende møder:  

A. Generalforsamling: onsdag den 19. april 2023 kl. 19.00 – 21.00 i Ahlmannsparken i Gråsten - 

Gråsten arkiv sørger for de praktiske detaljer. John fra Egen gjorde opmærksom på 

tilmeldingsknappen på hjemmesiden.  

 

B. Konstituerende møde i Repræsentantskabet efter generalforsamlingen 19. april 2023 er 

torsdag d. 11. maj kl. 16 i IHSS 

 

8.  Bordet rundt 

LASS: Der er generalforsamling d. 27.3. kl. 19 på Folkehjem i Aabenraa. Efter generalforsamlingen 

fortæller historiker Carsten Porskrog Rasmussen om de første 100 år med Danmark. Efterår 2023 

afholdes medlemsmøder i hver kommune i Sønderjylland, hvor arkivleder Bent Vedsted Rønne fra 

Haderslev arkiv fortæller om, hvordan de håndterer de kommunale arkiver, og hvordan 

lokalarkiverne kan bruge dem. Datoer følger.  

Gråsten: Ny arkivleder i stedet for Else Egholm, nemlig Preben V. Knudsen. 7. klasse besøger nu 

arkivet for at studerer udvalgte emner (mest bygninger). 2. klasse besøger arkivet for at høre om 

sagn og myter. Rigtig mange afleveringer i år, og rimelig store. Både arkivalier og billeder i album 

og enkeltbilleder. Fået installeret 2x4TB server i arkivet– virker rigtig godt, og arkivet har fået løst 

usikkerheden med backup ved nedbrud af harddisk og utilsigtet sletning af filer. Fået opsat vores 

nye 85 tommer storskærm – rigtig godt til undervisning og formidling. Der bliver registreret A-fond 

fra magasinet som ikke er færdigregistreret. Avisudklip samlingen omorganiseres, så den nu er i 

hængemapper – ordnet efter decimalklasser. God respons på udstilling med ”ukendte billeder”. 

Der er mange tilbagemeldinger, så det er dejligt at få opklaret en del af vores billeder uden data. 

Haft artikel i JV og et per på Facebook ”Gamle billeder.” Deltaget i online-kursus i registrering af 

billedserier. Selv afholdt kursus i registrering af enkeltbilleder. Utrolig mange bøger til salg – 

tænker at sælge online. Der er udgivet årsskrift, og afholdt Arkivernes dag, hvor vi fik en ny frivillig. 

Generalforsamling med tidligere slotsgartner Gert Jensen, nu Danfoss Universe.  

Sønderborg: Fortsat flytterod, afholder på et tidspunkt åbent hus. Lysabild: har afholdt 

generalforsamling og afstemningsfest, Åbent hus 1. søndag i februar, fuldt hus ved alle 

arrangementer. Har undervist skolebørn i 1. verdenskrig. Hørup Genbrugsbutik i Helved giver 

penge til arkiver.  

Broager: Åbent hus blev lukket hus, da det regnede for meget, og der var kommet mere skimmel 

op i væggene. Pt. opgave med fortællestokke i byen, der er bevilget penge. Desuden arrangement 

om I.P. Nielsen, der fylder 150 år 23. april, hvilket markeres med stor højtidelighed og med 

afsløring af buste lavet af Vibeke Fonnesberg i Byparken, og kongelig deltagelse. Arkivet laver 

udstilling om I.P. Nielsen.  

Kegnæs: Ved generalforsamlingen foredrag af Henrik Ingemann, om de 100 helte fra 1. 

verdenskrig. Ulkebøl: intet. Svenstrup: Sønderjyske Årbøger i dublet til bortgivning, det samme 

gælder Gråsten. Sundeved: Årsskriftet uddeles ved tillidsfolk, som samtidig tager imod kontingent 

og tegner medlemskab. Medlemstal bibeholdes, indbetaling foretages kun på denne måde. 

Generalforsamling med foredrag ved Carsten Skov om hans nye bog.  Egen: Foredrag med Jesper 



Birkler, fængselspræst , god fortæller. I mandags vandskade i arkivet, heldigvis intet beskadiget. 

Henvendelse til kommunen om problemet. Årsskrift udgivet. Fra IT-hjemmeside har der været 

forskellige besøg på arkiverne. Veluxfonden, se 5b. Fotos fra Jyske Vestkysten på server er nu klar, 

Per Thomsen har koder til hvert enkelt arkiv, som fås ved henvendelse, inkluderer ”oplæring”. Må 

dog IKKE BRUGES OM MANDAGEN.  

Hørup: Generalforsamling i marts med foredrag af Carsten Porskrog Rasmussen om Hertug Hans. 

Årsskriftet er på vej ud. Hjemmesiden er oppe at køre igen ved hjælp af Solvejg fra 

hjemmesidegruppen. Problematik med balance mellem arkivering og formidling kan være svær, 

det samme fremførte Egen. Arbejderarkivet:  er ved at være på plads, ny arkivleder Jørn 

Rasmussen. Bruger ikke Arkibas, men samarbejder med de øvrige arbejderarkiver. Tandslet: 

Generalforsamling, nye bestyrelsesmedlemmer på vej. Går rundt med medlemskort og 

indbetalingskort, ca. 470 medlemmer. Augustenborg:  Generalforsamling med foredrag om Martin 

N. Hansen. Går selv rundt med årsskriftet, giver trofast medlemsskare. Mange besøgende i arkivet, 

også mange børn. Ny frivillig med speciale i formidling. Nordborg: den nye tilbygning har haft 

åbent hus to dage. Problemer med ibrugtagningstilladelse og antal personer, der må være i 

bygningen, da den pt. har status af lagerbygning. På mandag generalforsamling med foredrag af 

præsten i Ulkebøl om Martin N. Hansen. Formanden stopper da.  

 

9) Eventuelt 

Augustenborg vil gerne have hjælp, er blevet ringet op af journalist, der vil høre mere om den 

ulykke, der var i Sønderborg lufthavn d. 14. november 1974. Rådet til at bruge de fysiske aviser, 

der står på biblioteket fra den tid.  Mediestream kan også bruges.  

Egen spurgte om Historisk Atlas blev brugt. Iflg. Broager er det pt. ikke muligt pga. ændring i 

teknikken. Forslag til at koordinere dette, så det kun er nogle få, der så lægger ind for Sønderborg 

kommune. Hanne spørger et bestyrelsesmedlem fra Historisk Atlas, hvad der sker med 

hjemmesiden. Tages med på dagsordenen næste gang.  


