Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver
I Aabenraa Kommune
Tinglev den 5. september 2019

Mødereferat
Bestyrelsesmøde i Samrådet, torsdag den 5. september 2019 i Tinglev Lokalarkiv.

Tilstede:

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

Udsendt til Aabenraa Samråds bestyrelse og suppleanter.

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden:
• Godkendt
• (Ejgil Lund foreslår at det vil være en god idé hvis punkter, der skal behandles under
”Siden sidst”, fremgår som underpunkter i mødeindkaldelsens dagsorden).

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 9. maj 2019, herunder
underskrivelse af referat:
• Godkendt.
3. Siden sidst:
• SLA har sendt ”databehandleraftale” til hvert enkelt arkiv til underskrift.
• Arkibas licens er blevet betalt af ISL/ Sønderjyske Museer i de sidste 2 år. Ny
licensaftale har været sendt til Samrådet til underskrift. Betaling for Arkibas licens er
nu, og vil fremover, blive sendt til Samrådet.
• Kultur- og Fritidsudvalget ønsker en mødereform i dialogforummet, således at der
afholdes dialogforum hvor de forskellige foreninger/råd, årligt, mødes en gang
sammen i stedet for individuelt. Samarbejdsaftalerne opsiges derfor pr. 1. oktober
2019 og træder i kraft igen 1. januar 2020.
• Kultur- og Fritidsudvalget indkalder til temaaften i Damms Gård, Felsted, hvor temaet
er rekruttering og fastholdelse af frivillige, for alle typer foreninger i Aabenraa
Kommune.
4.

Kasserer, status:
• Regning vedrørende Arkibas er sendt ud til de forskellige foreninger. I forbindelse
med bankskifte, er der sandsynligvis sket det at betalingen for Tinglev er returneret til
Aabenraa Bibliotekerne. Leif tager kontakt til bogholderen ved Aabenraa
Bibliotekerne.
• Beholdning på driftstilskudskonto pr. 31.08.2019:
Kr. 37.156,27
• Beholdning på foreningskonto pr. 31.08.2019:
Kr. 7.566,82
• Regnskabet pr. 31.08.2019 sendes med referatet som vedhæftet fil.

5.

Arkivuddannelser:
• Næste kursus afholdes i Ravsted den 19. og 20. november 2019.
• Kursusudgiften til underviser er kr. 5.800,- pr. dag + lokaleomkostninger til Ravsted
Fællesarkiv.
• Tilmelding til Ejgil Lund, senest 5. november 2019. E-mail: mail@ejgildlund.dk
Telefon: 22118246.
• Jes Ove snakker med Birgit Thomsen, Tønder, vedrørende betaling, ens pris, Velux
Fonden m.m.
• Der blev på bestyrelsesmødet foreslået, at eventuelle overskydende penge fra kurser,
lægges ind i en fond til senere kurser.

6. Fællesprojekt: Genforeningsjubilæet 2020. Status fra udvalget:
• Halvdelen af salæret til Thomas Clausen er betalt med kr. 15.000,-.
• Sønderjysk Forening er interesseret i at gå ind og støtte projektet uden at have
ejerskab. Støtten går ud på at aftage et større antal billetter til forestillingerne.
• Økonomien og budgettet er på plads. Budgettet sendes ud til Samrådets bestyrelse
umiddelbart efter projektgruppens næste møde den 12. september 2019.
• Foreløbig udspil til billetpris: Kr. 175,- inklusive kaffebord.

7. Eventuelt
• LASS – hvad er status? Der opkræves stadigvæk kontingent. Minimal aktivitet.
• Jes Ove kontakter Birgit Thomsen (næstformand i LASS) og spørger til
fremtidsplaner.
• Samrådet foreslår at alle arkiver i Samrådet møder op til næste styrelsesmøde i
LASS med henblik på at stemme for en nedlæggelse.
• Ejgil Lund – Bov har snakket med Løjt Lokalarkiv. De har endnu ikke afklaret om
de vil med i Samrådet og SLA/Arkibas.
•

Næste møde: Torsdag den 14 november kl. 9.30 i Lokalhistorisk Arkiv for Kliplev
Sogn.

Referent: Leif Christiansen

