Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver

I Aabenraa Kommune
Tinglev den 14. november 2019

Mødereferat
Bestyrelsesmøde i Samrådet, torsdag den 14. november 2019 i Kliplev Lokalhistoriske
Arkiv..

Tilstede:

Jørn Enig, Ejgil Lund, Inga Toustrup, Egon Kaas, Mimi Hansen, Jes Ove Petersen,
Ruth Christensen, Kurt Jessen, Knud Matthiesen, Dorte Frandsen, Jytte Høj, Birthe
Marie Møller, Merethe Jessen, Leif Christiansen.

Udsendt til Aabenraa Samråds bestyrelse og suppleanter.

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden:
• Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 5. september 2019, herunder
underskrivelse af referat:
•
Godkendt
3. Siden sidst:
• Jes Ove har deltaget i mødet om rekruttering til foreninger. Mødet henvendte sig mest
til idrætsforeninger og er ikke særlig relevant for lokalarkivernes vedkommende.
• Bestyrelsen gennemgik Kultur- og Fritidsudvalgets udspil til revitalisering:
-For at reducere Kultur- og Fritidsudvalgets mødeaktiviteter udfases dialogmøde
med politikerne og erstattes af et møde med forvaltningen.
-Denne ændring kræver en ændring af Samrådets vedtægter. Jes Ove vil bede
forvaltningen komme med et oplæg til ændring af vores vedtægter.
• Foreningens E-boks: E-boksen er i dag registreret i Helmuth Kirstens navn. Jes Ove
sørger for at den bliver ændret så den registreres i Mimi Hansen navn.
4.

5.

Kasserer, status:
• Beholdning på driftstilskudskonto pr. 31.10.2019:
Kr. 44.885,58
• Beholdning på foreningskonto pr. 31.10.2019:
Kr. 6.092,82
• Regnskabet pr. 30.09.2019 og pr. 31.10.2019 sendes med referatet som vedhæftet fil.
• Driftstilskudskontoens høje beløb bibeholdes indtil Fællesprojektet
”Genforeningsjubilæet 2020” er afsluttet og økonomien er opgjort.
• Fremover sætter Mimi en deadline på arkivernes fremsendelse af regninger der skal
betales. Overholdes denne deadline ikke bliver der ikke udbetalt.

Arkivuddannelser:

•
•

Modul 2 kursus d. 19. og d. 20. november. (Ejgil): Der er tilmeldt 30 deltagere og 2 på
venteliste.
Strategi for kommende arkivuddannelser: Modul 3 og 4 planlægges til afholdelse i
2020. Ejgil overtager styringen og tager kontakt til Birgit i Tønder samt til SLA. Da
der kom en del henvendelser uden for Tønder og Aabenraa området, om deltagelse i
kurser, skal teksten i annonceringen ved SLA ændres så det fremgår at vi tilgodeser os
selv i første omgang.

6. Fællesprojekt: Genforeningsjubilæet 2020. Status fra udvalget:
• Billetsalget starter indenfor 2 uger. Sælges via Det Lille Teaters billetnet.
• Stykket opføres som følger: 3 x Aabenraa, Bovrup, Ravsted, Frøslev, Nr. Hostrup.
• Der sættes 540 billetter til salg til en pris á 125 kr.
• Udvalget er gået fra at sælge kaffebord. Spillestedet må gerne arrangere hvis de har
lyst.
• Sønderjysk Forening har mulighed for at købe en ekstra forestilling i Nr. Hostrup og
vil betale 25.000 kr. for det.
• Budget: Indtægt 145.000 kr., udgift 135.000 kr. De 25.000 kr. i indtægt fra Sønderjysk
Forening er ikke medregnet i budgettet og kommer som en ekstra indtægt.
• Forpremieren bruges til at invitere gæster. (50 personer).
• Der er fremstillet 2000 foldere til uddeling via arkiverne. Desuden fremstilles der
plakater til ophængning.
• Eventuelt overskud fra projektet tilfalder Samrådet.
7. Dato for generalforsamling foråret 2020:
• Torsdag den 26. Marts 2020 kl. 19 i Bov Lokalarkiv.
• Der blev drøftet to alternativer som foredragsholder. Dels H.P.Hanssens barnebarn
dels Siegfried Matlok. Da Siegfried Matlok blev forhindret i at holde det planlagte
foredrag til generalforsamlingen sidste år vil Jes Ove, når han møder ham til et
arrangement kommende onsdag, spørge ham om han er interesseret i at komme til
Samrådets generalforsamling. Hvis han ikke kan komme vil H.P.Hanssens
barnebarn blive spurgt.
• Bent Pawlowski tager gerne imod valg som dirigent til generalforsamlingen.
8. Eventuelt:
• LASS´fremtid: Samrådets medlemmer opfordres til at deltage i LASS´årsmøde i
foråret 2020.
• Historisk Samfund: Næste årsmøde er planlagt til at foregå i Borgerhuset i Tinglev,
tirsdag den 20. Oktober 2020.
•

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 6. februar 2020 kl. 9.30 i Bov Lokalarkiv.

Referent: Leif Christiansen

