
Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver 
I Aabenraa Kommune 
 

Tinglev den 11. maj 2022 
 

Mødereferat 

Bestyrelsesmøde i Samrådet, onsdag den 11. maj 2022 i Rens 
 
 
Tilstede: Mimi Hansen, Ejgild Lund, Leif Christiansen, Jørn Enig, Ruth Christensen, Bjarne 

Heikendorf, Knud Mathiesen, Jane Lorenzen, Bjarne Kling, Dorte Frandsen. 
Afbud: Egon Kaas. 
 
Udsendt til Aabenraa Samråds bestyrelse og suppleanter. 
 
Dagsorden: 
 
1. Velkomst 
 
2. Godkendelse og underskrivelse  af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 16. februar i 

Bov samt bestyrelsesmøde den 21. April i Tinglev. 
    Godkendt og underskrevet. 

 
3. Godkendelse af forslag til dagsorden, tilføjet evt. nye punkter: 

 Godkendt. 
 
4. Siden sidst: 

  Opfølgning på punkter fra BM 16.02.2022 i Bov 
Modtaget penge fra Velux-fonden. Udstyr vil blive købt i maj måned. Placeres i første 
omgang i Bov, senere eventuelt i centralt arkiv. 
 

  Opfølgning på et punkt fra generalforsamlingen under evt.: Udklip fra ISL til 
lokalarkiverne i de ”gamle” Aabenraa Kommuner: 
Felsted og Bov har afhentet relevante udklip. 
 

 Evt. kommentarer til Aabenraa Kommunes budgetlægning for 2023-2026: 
Sidste frist for indsendelse af kommentarer er 20. Maj 2022. 
 

  Møde med Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 09.05.2022 – Mimi, Ruth og 
Ejgild deltager: 
Som Samråd er der ikke noget at hente. Ved enkelte arrangementer, i de enkelte 
arkiver, kan der være noget at hente, ved at lave samspil med andre organisationer. 
 

  Evt. ny procedure for godkendelse af referater og indlægning på vores 
hjemmeside: 
Hvis der ikke er indvendinger, indenfor 14 dage, offentliggøres referater. Leif 
informere Kai Møller. 
 



  Kursus Modul 4 afholdt 27. -29.04.2022 i Ravsted: 
Kursusinstruktør anbefalede at gøre mere brug af QR-koder, til at gøre arkivernes 
arbejde og oplysninger mere synlige og let tilgængelig. 
Ejgild luftede muligheden for gennemførelse af et Modul 5, i indeværende år. 
 

  Evt. erfaringsudveksling: 
Bovrup/Varnæs anvender links via Bovrup/Varnæs Lokalråd som kontakt til andre 
foreninger og borgere. 
Felsted gør sig synlige, ved at deltage i et loppemarked i området. 
 

 Bov og Tinglev har for tiden fokus på forsikringsforhold for frivillige i de to arkiver 
idet Aabenraa Kommune ikke tegner forsikring for frivillige medarbejdere. 
Chefen for Kultur- og Fritidsforvaltningen har igangsat en undersøgelse for at finde 
ud af om det er korrekt og hvad der i bekræftende fald kan gøres for at tegne 
forsikring. 
Forsikringsforbeholdene i de øvrige arkiver i Samrådet er lidt blandet. 

 
 Bov og Tinglev er også ved at undersøge konsekvensen af, hvis et arkiv sender et 

billede eller en arkivalie ud, og bliver mødt af et krav om betaling, fordi en ophavsret 
eller  GDPR reglerne er overtrådt. Instruktioner der anvendes i Tinglev medsendes 
endelig møderapport, som vedhæftede filer til inspiration. Har været til gennemsyn 
hos SLA med en positiv tilbagemelding. 
SLA har offentliggjort en artikel i ”Omslaget”  (Artikel vedhæftes den endelige 
bestyrelsesmøde rapport). Artiklen går ud på at lokalarkiverne ikke er omfattet af 
arkivloven, og der derfor står overfor krav, der er umulig at overholde. SLA håber at 
lokalarkiverne hurtigst muligt bliver omfattet af arkivloven. Vi ser tiden an i ½ års tid 
og tager problematikken op igen. 

 
5.  Økonomi: 

  Indestående på driftstilskudskonto: Kr. 65.493,89 
 Indestående foreningskonto: Kr. 15.259,14 
 Regnskab medsendes møderapport som vedhæftet fil. 
 Tilskud for 2022 er fordelt. 

 
6. Eventuelt: 

 Fremover bedes man tilmelde antal deltagere til generalforsamlinger, af hensyn til 
bestilling af traktement.   

  Hvis et arkiv deltager med andet end 1 person til bestyrelsesmøde, bedes man til- eller 
afmelde hvor mange man kommer. 
 

 
Næste møde: 
Onsdag den 5. Oktober kl. 9.30 i Bov. 
 

 
 
 
 
 
 
Referent: Leif Christiansen 


