
Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver 

I Aabenraa Kommune 
                   Tinglev den 08.03.2019 

 

Referat fra samrådets generalforsamling, afholdt torsdag den 7 marts 2019 kl. 19.00 i 

Borgerhuset Tinglev. 

 

Deltagere: Ravsted – 2, Felsted – 6, Tinglev – 2, Bovrup-Varnæs - 3,  Kliplev – 6, Ensted – 3, Bov – 

2, Rødekro – 6, Burkal - 1. 

Formanden bød velkommen, hvorefter forsamlingen sang ”Det er så køhnt, det er så dejle”.  

Herefter holdt Hauge Grella, Det Tyske Museum, foredrag om museets historie og deres planer i 

anledning af deres 100 års jubilæum i 2020.  

 

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. Ved den lejlighed blev der 

stillet spørgsmål vedrørende 2019 kontingent til LASS i anledning af at LASS´s fremtid er 

uafklaret. 

 

3 Indkomne forslag:  

Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 

4 Kommende virksomhed: 

Projektgruppen informerede om Projekt 2020 hvor der blev nævnt følgende:  

a. Har indsamlet en del af nødvendig kapital. Stor optimisme med at få samlet resten 

af  kapitalen til projektet. 

b. Der er afholdt 11 møder i 2018. 

c. Afholdt møde med forfatter og repræsentanter fra Det Lille Teater. 

d. Teaterstykket vil vare 5 kvarter og indeholde 7 scener. 

e. Øvning starter januar 2020 med deltagelse af 6-7 amatørskuespillere. 

f. Manuskript afleveres af forfatter Thomas Clausen den 1. september. 

g. Det Lille Teater finder skuespillere. 

h. Thomas Clausen kommer med oplæg til plakater m.m. 



i. Ophavsretten til stykket tilhører forfatteren. 

j. Det Lille Teater sørger for lyd og lys. 

k. 6. og 7. marts 2020 opføres stykket i Det Lille Teater i Aabenraa. 

l. 11. marts på Sundeved Efterskole i Bovrup. 

m. 15. marts i Ravsted Forsamlingshus. 

n. 18. marts på Frøslev Efterskole. 

o. 22. marts i Nørre Hostrup Forsamlingshus. 

 

Der blev fra en deltager på generalforsamlingen spurgt hvorfor hele finansieringen af 

teaterstykket ikke var på plads før opstart. Projektgruppen svarede at muligheden for at 

søge støtte, først er blevet mulig fra slutningen af 2018, og at i tilfælde af at finansieringen 

mislykkes vil det altid være muligt at aflyse stykket. 

       

5 Forelæggelse og godkendelse af regnskaber samt fastlæggelse af kontingent: 

Kassereren gennemgik regnskaberne, både driftstilskudskonto og foreningskonto. 

Regnskaberne blev godkendt. 

Det blev besluttet at fastholde nuværende kontingent. 

Kassereren oplyste at der fremover vil blive opkrævet 1000,- kr. i gebyr for hver af de 3 

konti vi har i Den Jyske Sparekasse. Bestyrelsen blev opfordret til at tage et eventuelt 

bankskifte op til overvejelse. 

            

        6   Indstilling og registrering af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til disse: 

              Bestyrelsesmedlem:    Suppleant:  

       Ravsted                           Kurt Jessen       Claus Clausen 

       Felsted  Dorte Holm Frandsen  Ole Thomsen 

       Tinglev  Leif Christiansen  Bent Pawlowski 

       Bovrup-Varnæs Jes Ove Petersen  Peter S. Petersen  

       Bov  Ejgil Lund   Knud Matthiesen 

       Kliplev  Jørn Enig   Karin Hansen 

       Ensted  Mimi Hansen   Rita Clausen 

       Rødekro  Egon Kaas   Inge Toustrup 

       Burkal  Ruth Christensen  Knud Erik Gehrt 

 

 



 

     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:  

     Formanden fortalte om status for arkivkurser: 

     -Samarbejde med Sønderborg Arkivsamvirke blev ikke til noget da de selv optager alle pladser. 

     -Der er aftalt et kursussamarbejde med Samvirket for Tønder Lokalhistoriske Arkiver, og at 

      kurser afholdes i Ravsted. 

     -Da der ikke er mulighed for tilskud fra Velux Fonden vil kursusgebyr blive 600,- kr. pr. deltager. 

     -Samvirket forTønder Lokalhistoriske Arkiver har ikke økonomi til at betale 600,- kr. og betaler 

      derfor 300,- kr. pr. deltager. 

     -Kurset koster 12.000 kr. for 2 dage og skal afregnes direkte til instruktørerne. 

     -SLA giver tilskud på 2000 kr. hvis der annonceres landsdækkende i Omslaget. 

     - Venligst hurtig tilmelding til Jes Ove Petersen. 

 

 

 

     Referent: Leif Christiansen   


