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Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver 

I Aabenraa Kommune 
 

Tinglev den 18. januar 2017 

 

 

        Mødereferat 
 

Bestyrelsesmøde i Arkivsamrådet tirsdag den 17. januar 2017, kl. 16.00 i Tinglev Lokalarkiv. 
 

Tilstede: Kurt Jessen - Ravsted, Kaj Møller - Felsted, Jes Ove Petersen - Bovrup-Varnæs, Kaj 

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

Afbud: Elli Deele – Rødekro, Kirsten Clausen – ISL. 

 

Udsendt til Aabenraa Samråds bestyrelse og suppleanter. 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 

2.    Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 29. november 2016, herunder   
        underskrivelse af referatet. 
        Referat godkendt og underskrevet. 
 
3.    Meddelelser fra formanden: 
       Jes Ove Petersen og Kaj Lassen deltog i afskedsreceptionen for Kim Furdal. 
       Jes Ove har snakket med Carsten Porskro Rasmussen, fra Sønderborg Museum, der er 
       villig til at deltage i dialogmødet med ”Kultur- og Fritidsudvalget den 30 januar og orientere 
        om ændringerne i ISL. Carsten har mail: cpr@museum-sonderjylland.dk 
       Efter Kim Furdals fratrædelse og Jes Ove Petersen tiltrædelse som formand for Samrådet har 
       vi pt. ingen næstformand. Der vælges først næstformand efter generalforsamlingen. 
 
4.   Dialogmødet med Kultur- og Fritidsudvalget den 30. januar kl. 15.00. 
      Samrådet venter på indkaldelse til mødet fra Kulturforvaltningen. 
      Samrådets oplæg til dagsorden: 
 -Situationen omkring Rens. 
 -Genforeningsjubilæet 2020. 
 -Orientering omkring ændringen i ISL. 
 
5.    Fællesprojekt: Genforeningsjubilæet 2020. Status fra udvalget. 
       Kurt Jessen har snakket med Thomas Clausen (Teatret Møllen, Haderslev) der gerne vil  
       være med til at lave oplæg og manuskript samt instruere et teaterstykke. 
       Teaterstykket kan evt. udføres af lokale amatørskuespillere samt frivillige medarbejdere fra 
       arkiverne. 
       Thomas laver ide´oplæg til næste møde med projektgruppen. 
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6.     Status på Rens Lokalhistorisk Forenings ansøgning om optagelse i Arkivsamrådet som  
        ”Burkal Sogns Lokalarkiv”. 
        Samrådet har modtaget budgetforslag fra Rens: Driftstilskud, SLA-kontingent og  
        internettilslutning udgør kr. 16.700. Husleje, el og varme udgør kr. 15.000.  I alt kr. 31.700. 
        Umiddelbar vil kommunen ikke give mere tilskud ud over det der allerede gives til Samrådet. 
        Tallene tages med til dialogmøde den 30 januar. Forslag fra Samrådet: Spørge Kultur- og 
        Fritidsudvalget om ekstra tilskud til husleje og varme mod at arkiverne under Samrådet  
        betaler driften. 
        Hvis Kultur- og Fritidsudvalget blankt afslår yderligere tilskud sættes det hele til afstemning  
        på generalforsamlingen. Hvis der stemmes nej til hele budgettet sættes alene driftstilskud,  
        SLA kontingent og internettilslutning til afstemning. 
        Jes Ove anmoder Rens om en ny formel ansøgning. 
 
7:    Generalforsamling den 9. marts 2017, kl.19.00. 
       Foredrag ved Kim Furdal:  ”Og alligevel holder vi af stedet”.         
       Følgende punkter sættes på dagsorden til generalforsamlingen: 
 -Optagelse af Rens i Samrådet. 
 -Orientering om fællesprojektet ”Genforeningsjubilæet 2020”. 
 -Forhøjelse af foreningskontingent fra kr. 300.- til kr. 400,-. 
 
8:      Status fra kasserer, herunder regler for udbetaling af tilgodehavender. 
        -Refusioner, herunder internet, udbetales alene til de enkelte arkiver. 
        -Ravsted, Felsted og Kliplev får ejendomsskat betalt af Samrådet. Mimi har endnu ikke  
         modtaget penge fra kommunen, men har skrevet til Stine Ellesgaard med kopi af tidligere 
         mail, der dokumenterer, at ejendomsskatter tidligere er betalt af kommunen. Stine vil 
         vende tilbage. 
        -Status pr. 31.12.2016: 
 -Foreningskonto: Kr.: 2600,69. 
 -Driftskonto: Kr.: 27.326,69.  Heraf kr. 10.000,- til genforeningsprojektet. 
 
9:     Eventuelt. 
        -LASS årsmøde den 4 februar kl. 13.00. 
        -Lørdag den 28 og søndag den 29 januar afholder Frivillighedsakademiet følgende seminar:  
         ”Arkiver og skoler – seminar om arkivernes skoletilbud” på Bundsbæk Mølle i Skjern. 
          
 
Næste møde: 
Mandag den 20. marts 2017 kl. 10.00 i Bovrup – Varnæs Lokalarkiv, Bytoften 13, Bovrup. 
        
 
 
 
 
 
Referent: Leif Christiansen 


