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Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver 

I Aabenraa Kommune 
 

Tinglev den 30. november 2016 

 

 

        Mødereferat 
 

Bestyrelsesmøde i Arkivsamrådet tirsdag den 29. november 2016, kl. 15.00 i Ensted 
Lokalhistoriske Arkiv. 
 

Tilstede: Kim Furdal - ISL, Kurt Jessen - Ravsted, Ingerlise Jessen - Felsted, Jes Ove Petersen - 

Bovrup-Varnæs, Kaj Lassen - Kliplev, Mimi Hansen – Ensted, Leif Christiansen – Tinglev. 

 

 

Udsendt til Aabenraa Samråds bestyrelse og suppleanter. 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 

2.    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 31. oktober 2016, herunder   
        underskrivelse af referatet. 
        Referat godkendt og underskrevet. 
 
3.    Støtte til konkrete projekter på arkiverne. 
       Der er indkommet ønske om ekstraordinære midler fra 4 arkiver til et samlet beløb på kr.:  
       17.650,-. 
       Det blev besluttet kun at uddele kr. 12.000,-, ligeligt fordelt mellem de 4 arkiver, således at 
       hvert af de 4 arkiver modtager kr. 3.000,-. 
 
4.   Optagelse af arkivet i Rens og støtte til arkivets drift. 
      Kim Furdal har kontaktet kulturforvaltningen. Optagelse af Rens blev behandlet i  
      kulturudvalget den 30. maj 2016. 
      Der bevilges ikke flere penge, så tilskud til Rens skal findes i Samrådets nuværende budget. 
      Jes Ove Petersen har kontaktet Ruth Christensen, Rens, og bedt om et budget der er adskilt 
      fra museumsdriften. 
      For at komme i gang med lokalarkivet kan Rens, ifølge Ruth Christensen, eventuelt nøjes med  
      et driftstilskud, således at de kan komme i gang med uddannelse af medarbejdere etc. 
      Jes Ove Petersen kontakter Rens med henblik på at få leveret et budget, således at et samlet  
      budget for alle Samrådets medlemmer,  incl. Rens, kan fremstilles og sættes til afstemning 
      ved generalforsamlingen den 9. marts. 
      Budgettet sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, således at arkiverne 
      kan gennemgå det og forberede sig før afstemningen. 
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5.    Fællesprojekt: Genforeningsjubilæet 2020. 
       Mødereferat fra 2020-udvalget vedhæftes dette referat fra bestyrelsesmøde. 
       Følgende punkter blev drøftet: 
       -Opbygge teaterforestilling med flere scener fra 1920 til i dag. 
       -Historier fra de enkelte arkiver. 
       -Professionel forfatter og instruktør. Kurt Jessen undersøger mulige emner. 
       -3 forestillinger fordelt hen over arkivernes område, med sønderjysk kaffebord og udstilling. 
       -Eventuelt sælge forestilling til andre arkiver i sønderjylland. 
       -Samrådets bestyrelsesmedlemmer tager ide´en med hjem til arkiverne for at finde historier  
        der kan bruges til teaterforestillingen. Tilbagemelding til 2020-udvalget senest den 8. januar 
        2017. 
       -Samrådet anbefaler at fællesprojektets oplæg sættes på dagsordenen til dialogmødet  
        mellem Samrådet,  Kulturudvalget og kulturforvaltningen der afholdes den 30. januar. 
 
6.     Valg af ny formand. 
        Da Kim Furdal har meddelt, at han tiltræder en ny stilling på Ærø, og flytter fra Aabenraa,  
        træder han ud af Samrådet og stopper dermed som formand. 
        Jes Ove Petersen blev som næstformand opfordret til at træde til som formand indtil 
        næste generalforsamling. Jes Ove tog imod opfordringen og er dermed valgt som formand. 
        Kim Furdal meddelte at Kirsten Clausen overtager hans stilling i ISL og vil tilslutte sig 
        Samrådet som ISL´s repræsentant. 
 
7:    Generalforsamling den 9. marts 2017, kl.19.00 
       Punkter vedrørende generalforsamlingen: 
       -Foredrag ved Kim Furdal. 
       -Optagelse af Rens. 
       -Samrådets årsberetning sendes ud til arkiverne midt i februar. 
       -Peter S. Petersen Bovrup-Varnæs har taget imod opfordringen til at være ordstyrer. 
 
8:     Eventuelt. 
       Kim Furdal sender dagsorden til dialogmødet til kulturforvaltningen med følgende punkter: 
 -Situationen omkring Rens. 
 -Genforeningsjubilæet 2020. 
 -Orientering omkring ændringen i ISL. 
        
       Kontaktperson i Kulturforvaltningen: Stine Helger Ellesgaard. 
 
 
Næste møde: 
Tirsdag den 17. januar 2017 kl. 15.00 i Tinglev Lokalarkiv, Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev 
(Lokalarkivet er placeret i biblioteket). 
        
 
 
 
 
 
Referent: Leif Christiansen 


