Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver
I Aabenraa Kommune
Tinglev den 10. september 2020

Mødereferat
Bestyrelsesmøde i Samrådet, torsdag den 10. september 2020 i Burkal Lokalhistoriske
Arkiv.

Tilstede:
Afbud:

Jørn Enig, Egon Kaas, Mimi Hansen, Jes Ove Petersen, Ruth Christensen, Ejgild
Lund, Jane Lorenzen, Bjarne Kling, Leif Christiansen.
Dorte Holm Frandsen.

Udsendt til Aabenraa Samråds bestyrelse og suppleanter.

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden:
• Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 6. februar 2020, herunder
underskrivelse af referat:
•
Godkendt og underskrevet.
3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 3. september, herunder
underskrivelse af referat:
•
Godkendt og underskrevet.
4.

5.

Konstituering:
a. Formand: Jes Ove Petersen forbliver fungerende formand indtil foråret 2021.
b. Næstformand: Egon Kaas forbliver fungerende næstformand indtil foråret 2021.
c. Kasserer: Mimi Hansen forbliver fungerende kasserer indtil foråret 2021.
d. Sekretær: Leif Christiansen.
Forslag af emner til fællesmøde med KFU:
• Samrådet har ingen relevante forslag. Tager gerne imod forslag fra andre deltagere i
KFU.

6. Fællesprojekt: Genforeningsjubilæet 2020. Evaluering. (Egon).:
• Der er lagt meget arbejde i projektet fra projektgruppen.
• Projektgruppen afholder et afslutningsmøde hvorefter der kommer en
tilbagemelding.
• Økonomisk kan man allerede nu se at tilskuddet fra Samrådet på 10.000,- kr.
betales tilbage til Samrådet.
• Projektgruppen finder ud hvad der skal ske med resten af overskuddet. Det
meddeles til kassereren.

7. Fremtidige arkivuddannelser:
• Der bliver ikke afholdt kurser i resten af 2020.
• Det forventes at der køres modul 3 og 4 og evt. modul 5 kurser i 2021.
• Nye retningslinier fra Velux Fonden afventes.
• Der gennemføres kurser uanset om der kommer tilskud eller ej.
• Arkiver fra Tønder-området inviteres med.
• Hvis et arkiv har behov for kurser der tidligere er kørt i Samrådets regi er der
mulighed for at komme på kursus ved SLA.
7a. Specialudstyr hos Samrådets medlemmer:
• Ejgild foreslår at der dannes et skema der fortæller hvilket specialudstyr der findes
ved de forskellige arkiver, med henblik på at låne eller leje hos hinanden, så der
ikke investeres i specialudstyr i hvert enkelt arkiv.
• Eventuelt oplyse hvor der ellers findes specialudstyr uden for Samrådets
organisation.
8. Eventuelt:
• Burkal efterlyser en pristabel til hvis der sendes billeder eller dokumenter ud af
huset. Jes Ove sender dokument ud, til Samrådets medlemmer, med tidligere aftalte
priser.
• Deltagere ved bestyrelsesmøder: Kun bestyrelsesmedlemmer deltager. I deres
fravær substituerer suppleanter bestyrelsesmedlemmer. Tages op på næste
generalforsamling.
• Regnskabsbilag for 2020 sendes, som vedhæftede filer, til bestyrelses referatet.
• Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 4. Februar 2021 kl. 9.30 i Ensted.

Referent: Leif Christiansen

