
Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver 

I Aabenraa Kommune 
 

Tinglev den 30. januar 2018 

 

               Mødereferat 

Bestyrelsesmøde i Samrådet, tirsdag den 30. januar 2018 i Sognearkivet, Bovrup 

 

 

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

Toustrup,  Leif Christiansen. 

  

Afbud: Jørgen Rasmussen, Kaj Lassen, Ruth Christensen 

 

 

Udsendt til Aabenraa Samråds bestyrelse og suppleanter. 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 28 november 2017, herunder 

underskrivelse af referatet./. 

• Godkendt og underskrevet. 

 

3. Siden sidst. 

• Jes Ove har efterlyst formandsmappen ved Lisette Hansen hos ISL. Sidste har Kim 

Furdal haft den i hænde. Den kan ikke umiddelbart findes. 
• Lisette Hansen, leder af ISL, kan ikke afsætte tid til at være en del af Samrådets 

bestyrelse. 

 

 

 

4. Dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget: 

• Det er vigtigt at vi får afklaret om kulturudvalget vil godkende de 

vedtægtsændringer, vi har sendt til dem til høring, således at vi ved om 

vedtægtsændringerne skal sættes på som et punkt til generalforsamlingen. 

• Kurt fremlægger opdaterede nyheder vedrørende ”Fællesprojektet”. 

• Med hensyn til Forvaltningens punkt: ”2018 – Europæisk Kulturarvsår” har 

Samrådet ikke taget stilling til nogen initiativer ud over at Samrådet og Arkiverne 

arbejder i det nære miljø med fokus på ”Daglig arkivdrift, Arkivernes dag samt 

relevante individuelle og lokale foredrag m.m.”. 

 

 

 

 

 



5. Fastsættelse af dato for generalforsamling i Samråd: 

• Dato for generalforsamlingen: Torsdag d. 8. marts 2018 kl. 19.00 i Rødekro 

Lokalhistoriske Arkiv. 

• Frivillige medarbejdere i Rødekro laver kaffe med brød, men ønsker at få oplyst, hvor 

mange der deltager. 

• Til dirigent er foreslået Peter S. Petersen. 

• Som punkt til generalforsamlingen er der følgende forslag: En del af indeståendet på 

driftstilskudskontoen overføres til foreningskontoen. 

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

Honoreringsforslag til foredragsholderen: 2 flasker god rødvin. 

 

 

6.   Status fra kasserer: 

• Beholdning på driftstilskudskonto pr. 31.12.2017:   Kr.: 39.936,55. 

• Beholdning på konto – Projekt genforening 2020 pr. 31.12.2017:  Kr.: 10.000,00. 

• Beholdning på foreningskonto pr. 31.12.2017:   Kr.: 3.226,37 

• I forbindelse med Projekt genforening 2020 prøver Samrådet at oprette en særskilt konto, 

og give prokura til 2020-projektgruppen, der styrer konteringer og regnskab. Følgende fra 

projektgruppen har fuldmagt til kontoen: Projektgruppen afklarer indbyrdes, hvem der skal 

have fuldmagt.  

Bestyrelsesmedlemmerne i Samrådet skal vedlægge kopi af sygesikringsbevis og 

kørekort/pas. 

• Kontingent Bov – Leif kontakter Jørgen Rasmussen og fortæller om fremgangsmåden der 

anvendes af Tinglev. 

 

 

7  Fællesprojekt: Genforeningsjubilæet 2020. Status fra udvalget. 

• Kurt viste avisside med artikler fra Der Nordschleswiger offentliggjort den 26.01.2018. 

Avissiden vil blive præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalger på dialogmødet. 
• Kurt vil scanne avissiden og sende den til Samrådets bestyrelse. 
• Projektgruppen har fået kontakt med Claus Auning, fra Det Lille Teater i Aabenraa, der 

måske kan stille med amatørskuespillere. Der arrangeres møde mellem projektgruppen og 

Claus Auning. Denne nyhed bliver også præsenteret på dialogmødet. 
 

8  Eventuelt: 

 

• Udstillingen 1914-18 skal forblive samlet i Ravsted indtil 1920. Hvert enkelt arkiv kan 

dog hente plancer til egen udstilling ved behov. 

• Rødekro Lokalhistoriske Arkiv har fået ny mailadresse: post@roedekro-lokalarkiv.dk 

 

• Næste møde: Torsdag den 15. marts 2018 kl. 9.00 i Burkal Sogns Lokalarkiv i Rens. 

 

 

 

 

 

Referent. 

Leif Christiansen 

 

 

 

mailto:post@roedekro-lokalarkiv.dk

