Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver
I Aabenraa Kommune
Tinglev den 23. august 2018

Mødereferat
Bestyrelsesmøde i Samrådet, torsdag den 23. april 2018 i Felsted Sogns Lokalarkiv.

Tilstede:

Kurt Jessen, Kai Møller, Inga Toustrup, Mimi Hansen, Jes Ove Petersen, Dorte
Frandsen, Kaj Lassen, Leif Christiansen.

Afbud:

Knud Erik Gehrt, Egon Kaas

Udsendt til Aabenraa Samråds bestyrelse og suppleanter.

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden:
• Godkendt.

2. Siden sidst:
• Museum Sønderjylland inviterer til følgende arrangementer: To ture til
kulturlandskabet vest for Gråsten.
• Arkiverne inden for Samrådet orienterede om deres respektive udflugter hen over
sommeren. Der har været udflugter til blandt andet Tirpiz, Ærø og Rømø.
3.

Status fra kassereren:
• Kommunen refundere først ejendomsskatter når de har modtaget en kopi af
ejendomsskattebilletterne. De berørte arkiver bedes derfor indsende
ejendomsskattebilletterne til kassereren.
• Kassereren har endnu ikke modtaget faktura fra SLA, vedrørende Arkibas. Penge er
hensat.
• Saldo driftstilskudskonto: 75.542,85 incl. hensættelse til Arkibas.
• Saldo foreningskonto: 5.567,42.
• Liste med navne på bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er opdateret.

4. Fællesprojekt: Genforeningsjubilæet 2020:
• Der er nedsat et underudvalg til at søge om penge:
• Der har været afholdt møde med fundraising medarbejdere hos kommunen. På
dette møde blev det nævnt at det ville være klogt, ved indsendelse af ansøgninger
om sponsorpenge eller anden donation, at vedlægge en skriftlig bekræftelse fra
Samrådets formand, der dokumenterer at Samrådet står bag ved 2020 projektet.
Jes Ove fremstiller denne skriftlige bekræftelse og sender den ud til Samrådets
bestyrelsesmedlemmer for evt. kommentar eller rettelse.
• Der er positive forespørgsler ude der dog endnu ikke har givet resultat.

•

Videre planlægning sat i bero til der er kommet ca. 75.000,- kr. ind.

5. Eventuelt:
• Projekter i forbindelse med 1. verdenskrigs afslutning, den 11 november 1918. Der er
aktiviteter med deltagelse af arkiverne i Kliplev, Ravsted, Bovrup og Rødekro.
•

Næste møde: Torsdag den 22 november kl. 9.00 i Tinglev Lokalarkiv.

Referent: Leif Christiansen

