Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver
I Aabenraa Kommune
Tinglev den 27. maj 2016

Mødereferat
Bestyrelsesmøde i Arkivsamrådet onsdag den 25. maj 2016, kl. 16.00 i Lokalhistorisk
Fællesarkiv for Ravsted sogn, Ravsted Hovedgade 64, 6372 Bylderup-Bov
Tilstede: Kim Furdal - ISL, Kurt Jessen - Ravsted, Ingerlise Jessen - Felsted, Bent Pawlowski Tinglev, Jes Ove Petersen - Bovrup-Varnæs, Kaj Lassen - Kliplev, Mimi Hansen - Ensted.
Afbud: Leif Christiansen - Tinglev, Jørgen Rasmussen - Bov, Elli Deele - Rødekro

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 6. april 2016, herunder
underskrivelse af referatet.
ad.7. - Kim Furdal undersøger om der er nyt vedrørende fremgangsmåde for revision af
regnskab.
Referat godkendt og underskrevet.
2.

Meddelelser fra formand / næstformand.
Kultur og Fritid har tilstillet Samrådet en skrivelse, hvor de opfordrer os til at indstille
personer til en Tænketank. Se vedhæftede skrivelse.
Samrådet indstiller Kurt Jessen, Kim Furdal og Jes Ove Petersen.

3.

Meddelelser fra kassereren.
Ingen opgørelse fra kasserer. Mimi Hansen har endnu ikke kunnet få adgang til foreningens
netkonto. Kim Furdal har muligvis fået noget i sin postkasse på ISL. Har ikke åbnet postkassen endnu. Han kontakter kasserer mandag d. 30. maj.

4.

Fællesprojekt: Genforeningsjubilæet 2020.
Kim Furdal oplyste at der har været afholdt et fællesmøde med bl. a. Grænseforeningen,
Sprogforeningen, Historisk Samfund. På dette møde blev der oprettet et koordinationsudvalg, bestående af bl.a. deltagere fra Kommunen, Regionen, Historisk Samfund,
Sønderjyllands Museum og begge Mindretal.
LASS starter en konkurrence blandt Lokalarkiverne om, hvem der kommer med gode
initiativer i forbindelse med Genforeningsjubilæet.
Efter en bred drøftelse i Samrådets bestyrelse besluttede den at udarbejde et fællesprojekt,
som beskriver, hvad der er sket i vores område de sidste 100 år, konsekvenser af
genforeningen i 1920.
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Som emner blev der nævnt ændringer indenfor skolevæsenet, landbruget, mindretallet
m.m.
De enkelte arkiver kan så ud fra deres område beskrive hændelser i hundredåret.
Formidlingen, kom der forslag om at det kunne være via hjemmeside, facebook,
bogudgivelse m.m.
Bestyrelsen ønsker en tilbagemelding fra de forskellige Lokalarkiver, så emnet kan drøftes på
næste bestyrelsesmøde.
5.

Eventuelt.
Ingen emner.
Næste møde:

Referent:

d. 22. august 2016, kl. 16.00 i Felsted Lokalarkiv
Patsches Hus, Præstegårdsvej 4, Felsted

Bent Pawlowski
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