
Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver 
I Aabenraa Kommune 
 

Tinglev den 12. oktober 2022 
 

Mødereferat 

Bestyrelsesmøde i Samrådet, onsdag den 12. oktober 2022 i Bov 
 
 
Tilstede: Mimi Hansen, Ejgild Lund, Leif Christiansen, Jørn Enig, Ruth Christensen, Bjarne 

Kling, Knud Mathiesen, Jane Lorenzen, Dorte Frandsen. Jes Ove Petersen. 
Afbud:  
 
Udsendt til Aabenraa Samråds bestyrelse og suppleanter. 
 
Dagsorden: 
 
1. Velkomst 
 
2. Underskrifter på referat fra sidste bestyrelsesmøde den 11. Maj 2022 i Bov. 

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

 Godkendt. 
 
4. Siden sidst: 

  Opfølgning på punkter fra BM 11.05.2022 i Rens. 
A. Velux udstyr til udlån – 2 ting er klar: Ejgild sender låneseddel, med det 

forhåndenværende udstyr, rundt til arkiverne, der herefter kan reservere udstyr til 
låns. 

B. Ny procedure for referat-godkendelse: OK er igangsat. 
 Afholdt kursus Modul 4 i april 2022 – erfa: Erfaring med scanning før kursus vil 

være en fordel. 
 Afholdt kursus Modul 5 i oktober 2022 – frisk erfa? : Dag 1, god og livlig. Dag 2, 

monotont. Kursusbeviser sendes direkte til deltagere. 
 Aabenraa Bibliotekerne og opbevaring af de originale udgaver af både Ugeavisen 

og Budstikken , jfr.mail: Ingen af arkiverne i Samrådet har plads eller ønsker at 
opbevare ovennævnte. 

 Erfa-udveksling siden sidst?:  
a. Søge oplysninger for 25, 50 eller 100 år siden via mediastream eller personlige 

kontakter. Lægge oplysninger ind i årbøger m.m. 
b. Bov har fået oplysninger ved at mødes med nogle af ældresagens medlemmer. 
c. Bov, Ensted og Burkal afholder en form for arkivernes dag. 
d. Forskellige erfaringer med udsendelse af årbøger og medlemskort blev drøftet. 

Bl.a. at det er billigere at sende bøger via Gul og Gratis portoservice. 
e. Bl.a. interviewe ældre mennesker om deres liv og oplevelser. 
f. Konvertering af film m.m.: Haderslev Byhistorisk Samling, Slesvigsk Samling i 

Flensborg.  
Danfoss Historisk Arkiv i Nordborg har mange former for konverterings udstyr. 



Så hvis vi mangler hjælp er det et forsøg værd at spørge dem. Forespørgsel er 
sendt til Danfoss Historisk Arkiv om de stadigvæk har en 
filmkonverteringsscanner eller om den er overleveret til Haderslev Byhistorisk 
Samling. 

 
 
5.  Økonomi: 

  Indestående på driftstilskudskonto: Kr. 31.142,32. 
 Indestående foreningskonto: Kr. 13.058,67 
 Regnskab medsendes møderapport som vedhæftet fil. 
 Ifølge Mimi er penge til betaling af kurser ikke konteret på en særskilt konto men står på 

driftstilskudskontoen. Mimi sørger for at tilbageholde penge til kursusbetaling før hun 
fordeler støttepenge til arkiverne. Næste kursus er med deltagebetaling. 

 Sidst afholdt kursus i oktober 2022 blev mødt af en ekstra betaling fra SLA. 
 
6.       Drøftelse af fremtiden for ”den lille” forening : 

 Hvis ”Samrådet” ikke har ambitioner, ud over økonomisk fordeling af tilskudspenge, 
ønsker Ejgild Lund ikke at fortsætte som formand efter næste generalforsamling. 

 
7. Eventuelt: 

 Kopi af både invitationer og referater også til suppleanterne. 
 

Næste møde: 
Bestyrelsesmøde: Onsdag den 8. Marts 2023 kl. 10 i Tinglev. 
Generalforsamling: Torsdag den 20. April 2023 kl. 19 i Ensted. Foredragsholder skal findes et 
stykke tid før den 8. Marts 2023. 
 

 
 
 
 
 
 
Referent: Leif Christiansen 


