
Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver 

I Aabenraa Kommune 
 

Tinglev den 9. maj 2017 

 

               Mødereferat 

Bestyrelsesmøde i Samrådet, tirsdag den 9. maj 2017 kl. 16.00 i Tinglev Lokalarkiv. 

 

 

Tilstede: Kurt Jessen, Kai Møller, Egon Kaas, Mimi Hansen, Jes Ove Petersen, Susanne 

Bennedsen, Leif Christiansen. 

Afbud: Jørgen Rasmussen  

 

 

Udsendt til Aabenraa Samråds bestyrelse og suppleanter. 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 20 marts 2017, herunder 

underskrivelse af referatet./. 

• Godkendt og underskrevet. 

 

3. Meddelelser fra formanden. 

• Merete B. Hansen fra "Åben Skole" er i gang med at besøge de forskellige arkiver, i 

Samrådet, med henblik på at få en aftale om samarbejde i gang. 

 

4. Forslag til ændringer af Samrådets vedtægter. 

• Under § 3 tilføjes følgende tekst: "3. Optagelse kan foretages under forudsætning af at 

der ydes øget tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget til dækning af udgifter til nyt 

medlem.” 

• Vedhæftet følger kladde hvor tilføjelse er skrevet med blå kursiv. 

• Eventuelle kommentarer og indsigelser til ovennævnte rettes til Jes Ove Petersen. 

• Jes Ove præsenterer opdaterede vedtægter for Kultur- og Fritidsudvalget, på et senere 

tidspunkt, med henblik på godkendelse. 

 

5. Status fra kassereren – regnskaber – regler for udbetaling af tilgodehavende. 

• Tilskud fra kommunen er forsinket så der er midlertidig lavvande i kassen. Mimi har 

fået lovning på at udbetalingen vil blive foretaget i næste uge (uge 20). 

• Regnskab for april måned blev udleveret. Indestående på driftstilskudskonto: Kr. 

4.694,00. Indestående på foreningskonto: Kr. 3.989,37. 

• Projekt ”opdatering af budgetter” er blevet aflyst. Udbetalinger af tilskud til de enkelte 

arkiver fortsætter som hidtil. 

 

 



 

 

6.   Fællesprojekt: Genforeningsjubilæet 2020. Status fra udvalget. 

• Som vedhæft følger referat fra møde i ”Fællesprojektet 100 år Genforeningen 2020” 
afholdt den 28. april 2017. 
 

 

7.   Eventuelt 

• Ingen punkter til eventuelt 

 

 

 

Næste møde:  

Tirsdag den 29. august 2017 kl. 16.00 i Lokalhistorisk Fællesarkiv for Ravsted sogn, Ravsted 

Hovedgade 64, 6372 Bylderup Bov 

 

 

 

 

 

 

Referent. 

Leif Christiansen 

 

 

 


