Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver
I Aabenraa Kommune
Tinglev den 9. maj 2019

Mødereferat
Bestyrelsesmøde i Samrådet, torsdag den 9. maj 2019 i Lokalhistorisk Arkiv Rødekro.

Tilstede:

Jørn Enig, Ejgil Lund, Inga Toustrup, Egon Kaas, Mimi Hansen, Jes Ove Petersen,
Ruth Christensen, Kai Møller, Kurt Jessen, Leif Christiansen.

Udsendt til Aabenraa Samråds bestyrelse og suppleanter.

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden:
• Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 21 marts 2019, herunder
underskrivelse af referat:
• Godkendt.
3. Siden sidst:
• Henrik Petersen fra Løjt Lokalhistoriske Forening har henvendt sig til Samrådet med
henblik på at blive optaget i Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver i Aabenraa
Kommune. - Afventer nærmere.
• Jes Ove har været til møde med diverse foreninger arrangeret af Kulturudvalget.
Formålet var at indlede nærmere samarbejde mellem foreningerne. Da vort virke
ligger langt fra de andre foreninger, vil et samarbejde ikke bringe ret meget.
4.

Kasserer: Ny bankforbindelse m.m.?
• Projektgruppen ”Genforeningsjubilæet 2020” ønsker at kontoen i Den Jyske
Sparekasse bibeholdes, indtil projektet er afsluttet. Bestyrelsen var enig.
• Øvrige konto flyttes til Sydbank. Mimi vil undersøge om Sydbank kan iværksætte
elektronisk underskrift fra Samrådets bestyrelse.
• Aabenraa Bibliotek har overført betaling, uden nærmere specifikation, for 3
kursusdeltagere til arkivuddannelse. Der mangler betaling for 3 deltagere. Da det
sandsynligvis er fra Tinglev vil Leif rykke.
• Det afholdte kursus har givet et underskud på ca. 5000,-kr. der reguleres ved næste
kursus.
• Ved næste kursus i efteråret laves der budget.
• Beholdning på driftstilskudskonto pr. 30.04.2019:
Kr. 62.312,21
• Beholdning på foreningskonto pr. 30.04.2019:
Kr. 3.402,02

5.

Arkivuddannelser:
• Vellykket kursus i Ravsted.
• Der skal være større focus på teknik. (De forskellige kursusinstruktører har forskelligt
EDB udstyr).
• Selv om Ravsted lægger et stort arbejde i at afholde kurset er der enighed om at
bibeholde niveauet. Der skal eventuelt tages stilling til honorering, på et senere
tidspunkt.
• Kursus modul 2 afholdes som 2 sammenhængende dage i efteråret.
• Kurt undersøger og meddeler ledige datoer i uge 43, 44 eller 45 til Jes Ove.
• Ejgil Lund er substitut, vedrørende planlægning af kursus, for Jes Ove i tilfælde af
sygdom eller lignende.
• Kurt spørger Helmuth Kirsten, om støtte fra uddannelsesfond.

6. Fællesprojekt: Genforeningsjubilæet 2020. Status fra udvalget:
• Kaj Lassen er flyttet fra landsdelen og erstattes af Egon Kaas og Claus Clausen.
• Status er at der p.t. er ca. 104.000 kr. på projektkontoen. Afventer tilbagemelding fra 3
ansøgninger om støtte.
• Der er aftalt at Thomas Clausen skal honoreres med 50.000 kr.
• Projektgruppen laver status for økonomien pr. 1. oktober 2019.
• Tidsplan for afvikling af skuespil i 2020: Lille Teater Aabenraa 6 + 7 marts, Sundeved
Efterskole 11 marts, Ravsted Forsamlingshus 15 marts, Frøslev Efterskole 18 marts og
Nr. Hostrup Forsamlingshus 22 marts.
• Reklamering: Eventuelt reklamere på pyloner rundt om i kommunen. Hvert arkiv
opfordres til at reklamere for projektet i årskrifter, på sociale medier eller lignende.

7. Eventuelt
• Den 16 juni 2019 kl. 13 markeres 800 året for Dannebrogs ankomst til Aabenraa.
Der arrangeres busture til Kalvø og Urnehoved. Billetter købes i Turistbureauet.
• Den 20 juli 2019 kl. 9.30 falder Dannebrog ned fra himlen i Rens. Arrangeres
sammen med faldskærmsudspringere.
• Situationen med LASS. Arkiverne afventer hvad der videre sker.
•

Næste møde: Torsdag den 5 september kl. 9.30 i Tinglev Lokalarkiv, Tinglev Midt
2, 6360 Tinglev.

Referent: Leif Christiansen

