Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver
I Aabenraa Kommune
Tinglev den 29. august 2017

Mødereferat
Bestyrelsesmøde i Samrådet, tirsdag den 29. august 2017 i Lokalhistorisk Fællesarkiv for
Ravsted Sogn.

Tilstede:

Kurt Jessen, Kai Møller, Egon Kaas, Mimi Hansen, Jes Ove Petersen, Susanne
Bennedsen, Ruth Christensen, Kaj Lassen, Leif Christiansen.
Jørgen Rasmussen

Afbud:

Udsendt til Aabenraa Samråds bestyrelse og suppleanter.

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden
• Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 9 maj 2017, herunder
underskrivelse af referatet./.
• Godkendt og underskrevet.
3.

Siden sidst.
• Merete B. Hansen fra "Åben Skole" har besøgt alle arkiver på nær Burkal og Ensted.
Der er lavet aftale med Rødekro, Felsted, Kliplev, Ravsted, Bovrup og Tinglev.
•
•
•
•

Kaj Lassen meddelte at LASS ikke længere kan være på ISL. Der kan således ikke
holdes kurser på Rigsarkivet i Aabenraa. (Kan dog muligvis lade sig gøre mod
betaling).
Kirsten Clausen har sagt op og går på pension.
Som afløser for ISL bliver vi sandsynligvis koblet på en anden historiker fra Museum
Sønderjylland.
LASS planlægger en konkurrence med præmiering i anledning af
Genforeningsjubilæet. De præmierede løsninger skal kunne bruges af arkiverne.

4. Forslag til ændringer af Samrådets vedtægter (Indkommet nyt forslag).
• Bent Pawlowski er kommet med et nyt forslag til ændring af vedtægter. Bestyrelsen er
enig om at det nye forslag er det der skal præsenteres for Kultur- og Fritidsudvalget
samt, hvis det godkendes, præsenteres for Generalforsamlingen i Samrådet, med
henblik på godkendelse.
• 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 Fritidsforvaltningen, på et
senere tidspunkt, med henblik på godkendelse ved næste dialogmøde med Kultur- og
Fritidsudvalget.

5. Status fra kassereren – regnskaber.
• Beholdning på driftstilskudskonto: Kr.: 47.221,22.
• Beholdning på konto – Projekt genforening 2020: Kr.: 10.000,00.
• Beholdning på foreningskonto: Kr.: 3.926,37.

6. Fællesprojekt: Genforeningsjubilæet 2020. Status fra udvalget.
• Oplæg til forestilling blev fremvist og udleveret til deltagere i bestyrelsesmødet.
• Rammer til forestillingen opsættes i 2017.
• I 2018 laves manuskript og man går i gang med at finde 7 – 8 amatørskuespillere der vil
være med til at gennemføre forestillingerne.
• I 2017 og 2018 går man i gang med at finde midler til forestillingerne.
• Ansøgning sendes ind til Kulturelt Samråd med ansøgningsfrist 15 januar 2018.
• Jes Ove melder os ind i Kulturelt Samråd.
• Projektudvalget sørger for ansøgninger til Kulturelt Samråd samt andre relevante fonde.

7. Eventuelt
• Ingen punkter til eventuelt

Næste møde:
Tirsdag den 28. november 2017 kl. 16.00 i Straagaards Smedie, Skolegade 4, Kliplev, 6200
Aabenraa.

Referent.
Leif Christiansen

