
Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver 

I Aabenraa Kommune 
                   Tinglev den 08.03.2018 

 

Referat fra samrådets generalforsamling, afholdt torsdag den 8. marts 2018 kl. 19.00 i 

Lokalhistorisk Arkiv i Rødekro. 

 

Deltagere: Ravsted – 1, Felsted – 3, Tinglev – 2, Bovrup-Varnæs - 4,  Kliplev – 3, Ensted – 2, Bov – 

1, Rødekro – 8, Burkal-2. 

Formanden bød velkommen, hvorefter forsamlingen sang ”Velkommen lærkelil”.  

Herefter holdt Margit Schjøtt, Vilsbæk, et foredrag med titlen ”Slægten fra Sønderbjerge”. 

 

Generalforsamlingen: 

1 Valg af dirigent: Peter S. Petersen – Bovrup-Varnæs. Dirigenten konstaterede 

generalforsamlingens lovlige indvarsling. 

 

2 Samrådets beretning: (Vedhæftes). 

Formanden aflagde samrådets beretning som blev godkendt. 

 

3 Indkomne forslag:  

Vedtægtsændring har været med på Kultur- og Fritidsudvalgets udvalgsmøde og blev ikke 

godkendt, men de er åben for forhandling fra gang til gang hvis der er behov for det. 

Skriftlig meddelelse der indeholder ovennævnte beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalgets 

møde bliver fremsendt til Samrådet på et senere tidspunkt.  

Der var tale om at vi skulle have vedtægtsændringerne sat til afstemning, for godkendelse 

på generalforsamlingen. Denne afstemning blev aflyst, da det ikke er relevant så længe 

Kultur- og Fritidsudvalget ikke kan godkende vedtægtsændringerne. 

 

4 Kommende virksomhed: 

Kurt Jessen informerede om Projekt 2020: 

      - Fortalte om indholdet i det igangværende udkast til teaterstykket. 

      - Nævnte finansieringsmuligheder. 

      - Der er forhandling i gang med Det Lille Teater i Aabenraa om at udføre opførelsen. 

      

 

 



 

      - Projektgruppen har i tirsdags konstitueret sig med Kaj Lassen som tovholder,  

         Tove Lassen skriver referat, Birgitte Borchert  står for kontakt til teatergruppen, Kurt      

         Jessen sørge for regnskab og afrapportering til samrådet, Inga Toustrup og Connie 

         Eliasen går til hånde der hvor der er behov for det.  

       - Finansiering ser ikke ud til at være noget problem, ifølge gruppen. 

       - Hvis finansieringen ikke lykkes lukkes projektet. 

       - Opføres 5-6 steder med kaffebord. 

 

5 Forelæggelse og godkendelse af regnskaber samt fastlæggelse af kontingent og evt. 

ændring vedrørende opkrævning og betaling af kontingent til foreningskonto. 

Kassereren gennemgik regnskaberne, både driftstilskudskonto og foreningskonto. 

Regnskaberne blev godkendt. 

Ændring af kontingent: Det blev besluttet at hæve kontingentet til 500,- pr. år. Der 

opkræves ved Bov og Tinglev og trækkes ved de øvrige arkiver før udbetaling af tilskud. 

            

        6   Indstilling og registrering af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til disse: 

              Bestyrelsesmedlem:    Suppleant:  

       Ravsted                           Kurt Jessen       Claus Clausen 

       Felsted  Kai Eskildsen Møller  Ole Thomsen 

       Tinglev  Leif Christiansen  Bent Pawlowski 

       Bovrup-Varnæs Jes Ove Petersen  Peter S. Petersen  

       Bov  Jørgen Rasmussen  Erik Broe Petersen 

       Kliplev  Kaj Lassen   Hans Klink 

       Ensted  Mimi Hansen   Rita Clausen 

       Rødekro  Egon Kaas   Inge Toustrup 

       Burkal  Knud Erik Gehrt  Ruth Christensen 

 

     7. Valg af revisor og revisorsuppleant: 

    Genvalg af revisorer og revisorsuppleant.      

     Revisor:     Revisorsuppleant: 

     Viggo Petersen, Bovrup-Varnæs  Aksel Johansen, Rødekro 

     Niels Rossen, Ensted 



 

 

 

     8. Eventuelt:  

     Ensted Lokalhistoriske Arkiv nævnte at mail sendt af Leif Christiansen, med referat fra Arkibas   

     møde i Rigsarkivet i Aabenraa den 31 januar, viser en masse restriktioner, der gør det svært at    

     være lokalarkiv. Kai Møller foreslår at vi afventer 2. og 3. behandlingen i Folketinget af  

     persondataforordningen, for at se om den bliver godkendt, da det er den der med til at gøre det  

     svært for lokalarkiverne. 

    Kaj Lassen opfordrer så mange som muligt til at møde op til LASS møde den 10 marts 2018. 

 

 

 

     Referent: Leif Christiansen   


