
Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver 

I Aabenraa Kommune 
 

Tinglev den 28. november 2017 

 

               Mødereferat 

Bestyrelsesmøde i Samrådet, tirsdag den 28. november 2017 i Straagaards Smedie, Kliplev 

 

 

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

Toustrup, Ruth Christensen, Kaj Lassen, 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 29 august 2017, herunder 

underskrivelse af referatet./. 

• Godkendt og underskrevet. 

 

3. Siden sidst. 

• Kaj Lassen meddelte at LASS ikke har hørt noget fra Museum Sønderjylland 

vedrørende fremtidig samarbejde. Formanden for LASS, Anker Ravn Knudsen, har 

derfor sendt et brev til direktøren for Museum Sønderjylland, for at få et møde i stand, 

med henblik på at høre nærmere om det fremtidige samarbejde mellem LASS og 

Museum Sønderjylland. 

• LASS´ bestyrelse har snakket om at en opløsning af foreningen kan komme på tale. 

Der er ikke længere så stort et behov for foreningen nu da de fleste arkiver er godt 

kørende. 

• LASS´ konkurrencen der blev annonceret ved sidste bestyrelsesmøde er aflyst. 

 

4. Forslag til dagsorden til dialogmødet med Kultur- og Fritidsudvalget: 

• Godkendelse af forslaget til de nye korrigerede vedtægter. (Samrådets bestyrelse har 

godkendt forslaget og forventer at forslaget bliver godkendt på Samrådet 

generalforsamling). 

• Orientering om Projekt 2020, inklusive budget. 

• Foreslå at Kulturudvalget besøger arkiverne i Samrådet for at se hvad tilskudene bliver 

brugt til. 

 

5. Fastsættelse af dato for generalforsamling i Samråd: 

• Dato for generalforsamlingen: Torsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Rødekro 

Lokalhistoriske Arkiv. 



• Foredrag ved Margit Schjøtt, Vilsbæk, med titlen:  ”Slægten fra Sønderbjerge”. 

 

 

6.   Status fra kasserer: 

• Beholdning på driftstilskudskonto: Kr.: 42.985,11. 

• Beholdning på konto – Projekt genforening 2020: Kr.: 10.000,00. 

• Beholdning på foreningskonto: Kr.: 3.376,37. 

•  
 

 

7  Fællesprojekt: Genforeningsjubilæet 2020. Status fra udvalget. 

• Samrådets bestyrelse godkendte projektets budget med samlede udgifter på kr. 143.000,00 

med følgende bemærkning: ”Gennemførelse af projektet forudsætter at der kommer 

tilstrækkelige fondsmidler eller anden finansiering ind”. 

• Samrådet indskyder snarest de 10.000,00 kr. der er afsat til projektet. 

• Der søges om underskudsdækning ved Kultur- og Fritidsudvalget. 

• Inga Tolstrup fra Rødekro Lokalhistoriske Arkiv indtræder straks i projektgruppen. 

 

 

8  Eventuelt: 

• Næste møde: Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 9.00 i Burkal Sogns Lokalarkiv i Rens. 

 

 

 

 

 

 

Referent. 

Leif Christiansen 

 

 

 


