
Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver 

I Aabenraa Kommune 
 

Tinglev den 23. juni 2021 

 

Mødereferat 

Bestyrelsesmøde i Samrådet, onsdag den 23. juni 2021 i Ensted Sogns Lokalhistoriske Arkiv. 

 

 

Tilstede: Egon Kaas, Mimi Hansen, Jes Ove Petersen, Ruth Christensen, Ejgild Lund, Bjarne 

Kling, Leif Christiansen. 

Afbud: Dorte Holm Frandsen, Jørn Enig 

 

 

Udsendt til Aabenraa Samråds bestyrelse og suppleanter. 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden: 

• Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 10. september 2021, herunder 

underskrivelse af referat: 

•    Godkendt og underskrevet. 

 

3. Siden sidst: 

• Genforenings teaterstykket blev afsluttet med overskud. 

 

4. Kasserer, status: 

• Samrådets bestyrelse blev enig om at bevilge en ny PC til kasserer Mimi Hansen. 

• Regnskabet er endnu ikke revideret. Sendes først ud efter generalforsamlingen. 

• Status pr. 31.05.2021:  

-Driftstilskudskonto: Kr.: 41.550,92  

-Foreningskonto: Kr.: 12.450,15. 

 

5.    Generalforsamling 2021: 

• Generalforsamlingen afholdes torsdag den 2. September 2021 kl. 19.00 i Bovrup. 

• Ruth Christensen undersøger om vi kan få en foredragsholder fra Den Slesvigske 

Samling i Flensborg. 

 

6. Arkivkurser: 

• Der planlægges at afholde kursus modul 3 i september/oktober 2021 og modul 4 i 

foråret 2022. Forventet pris kr.: 15.000 pr. kursus. 

• Ejgild sender besked ud til arkiverne i Samrådet samt til Tønder Kommunes 

arkiver og beder om bindede forhåndstilmelding til fuld pris uden tilskud fra 

Velux-fonden. 

 



7. Indkøb af specialudstyr – Velux Fonden: 

• Ejgild har kun modtaget få tilbagemeldinger på opgørelse.  

• Ejgild sender nyt skema ud til alle arkiver. Skemaet skal udfyldes med hvor mange 

arkivalier  og andet materiale arkivet ønsker at digitalisere. 

• Uddannelse foretages ved ”nabooplæring” (eks. A3 scanner CZUR–Tinglev og 

smalfilmoverspiller–Bov). 

 

 

8.   Eventuelt: 

• LASS´ funktion inden for arkivarbejdet blev drøftet. Det ser ud til at LASS har 

udspillet sin rolle. Som tidligere nævnt foreslås det igen at møde op til næste 

generalforsamling med henblik på at stemme for nedlæggelse. 

• Egon Kaas nævnte at vi som arkiver skal være fremme i skoene når der nedlægges 

institutioner og lignende og se om vi kan redde arkivalier inden de forsvinder for 

os. 

 

 

• Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 8. September 2021 kl. 9.30 i Bovrup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Leif Christiansen 


