
Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver 

I Aabenraa Kommune 
 

Tinglev den 6. februar 2020 

 

Mødereferat 

Bestyrelsesmøde i Samrådet, torsdag den 6. februar 2020 i Bov Lokalarkiv. 

 

 

Tilstede: Jørn Enig, Ejgild Lund, Egon Kaas, Mimi Hansen, Jes Ove Petersen, Ruth 

Christensen, Knud Matthiesen,  Dorte Frandsen, Leif Christiansen. 

Afbud: Kurt Jessen. 

 

 

Udsendt til Aabenraa Samråds bestyrelse og suppleanter. 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden: 

1. Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 14. november 2019, herunder 

underskrivelse af referat: 

2.    Godkendt 

 

3. Siden sidst: 

a) Fortæl for livet:   

Da arkivarbejdet i forvejen fylder meget i arkiverne, er arkiverne under Samrådet, ikke 

interesseret i at deltage i projektet ”Fortæl for livet”. 

b) Revitalisering af dialogmødefora:  Der er følgende forslag til rettelse i oplæg til 

samarbejdsaftale mellem SLAA og Kultur- og Fritidsudvalget: 

-Burkal Sogns Lokalarkiv tilføjes i afsnittet ”Partnere”. 

-Blå tekst tilføjes i efterfølgende afsnit: SLAA inviterer Kultur- og Fritidsudvalget 

 ud til sig en gang om året ved eksempelvis Arkivernes Dag, for at fremvise hvad  

arkiverne foretager sig i årets løb. 

Eventuelt kunne SLAA også invitere et medlem af Kultur- og Fritidsudvalget til den  

årlige generalforsamling. 

-I Samrådets vedtægter ændres teksten i §2.5 fra ”At afholde et årligt dialogmøde  

med politikere og forvaltning” til ”At samrådet har til enhver tid mulighed for at  

bringe  aktuelle sager på dagsordenen til Kultur- og Fritidsudvalgets faste møder,  

og mødes med Kultur- og Fritidsudvalget ved det årlige fælles temamøde”. 

 

4. Kasserer, status: 

• Beholdning på driftstilskudskonto pr. 31.12.2019: Kr. 35.419,97 

• Beholdning på foreningskonto pr. 31.12.2019: Kr.   5.602,82 

• Regnskabet pr. 31.12.2019 sendes med referatet som vedhæftet fil. 

• Beløb til ejendomsskatter er fremover indeholdt i det årlige engangsbeløb Samrådet 

modtager fra kommunen. 



• Grundet besværlig sagsgang med at få refunderet småbeløb til Bov og Tinglev (SLA 

kontingent m.m.), betales disse beløb af Samrådet. 

 

5.    Arkivuddannelser (Ejgild): 

a) Evaluering af Modul 2 kursus: Der er kun kommet positive tilbagemeldinger fra 

deltagerne. 
b) Fremtidige arkivkurser: Ejgild har fornyet kursusaftale med Tønder. Birgitte søger 

ved Velux Fonden igen. Der afholdes et Modul 3 kursus i marts/april 2020 samt et 

Modul 4 kursus i september 2020. Arkiverne bedes finde ud af om der er interesse 

for et Modul 5 kursus (Arkivleder uddannelse). 
 

6. Fællesprojekt: Genforeningsjubilæet 2020. Status fra udvalget: 

• Tilmelding til forestillingerne i Frøslevlejrens Efterskole og Sundeved Efterskole 

halter bagefter. Vi skal gøre mere reklame for forestillingerne. 

• Arkiverne har ikke modtaget A3 plakater. Der rettes henvendelse til Egon Kaas for 

flere plakater, som derefter sendes ud. 

      Hvert arkiv har modtaget 1 eksemplar til kopiering indtil der kommer nye  

      forsyninger. 

• Der d.d. solgt 345 billetter. Ved 400 solgte billetter er der balance i økonomien. 

Der er plads til 550 tilskuere. 

 

7. Dato for generalforsamling foråret 2020: 

• Torsdag den 26. Marts 2020 kl. 19 i Bov Lokalarkiv. 

• Vedtægtsændringen vil fremgå af punkterne til generalforsamlingen. 
• Tilmelding til generalforsamlingen til Jes Ove. 

 

8. Eventuelt: 

• Bov har søgt og fået bevilget 45.000 kr. fra Velux Fonden. Planlægger at købe en 

smalfilmsafspiller der kan digitalisere smalfilm. Afspilleren vil kunne lånes af de 

andre arkiver i Samrådet.  
 

• Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 2. april 2020 kl. 9.30 i Burkal Sogns 

Lokalarkiv. Pebersmarkvej 4, Rens, 6372 Bylderup Bov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Leif Christiansen 


