
Bestyrelsesmøde den 11. november 2013 klokken 0900 Gråsten 
Lokalarkiv. 

I kælderen ved Ahlmannsparken, Ahlefeldtvej 4. 
 
Deltagere:  
Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF),  Carsten Jacobsen (CJ),   Frede V 
Jensen (FJ),  Henrik Delf (HD) og  Henning Pihl  (HP) 

 
Bilag vedlagt:  Vedrørende svarene på evalueringsskemaet omkring Store Billeddag. 

Referat: 
1. Nyt fra formanden:_____________________________________________________ 
 Har rundsent invitation til bogudgivelse i Graasten.  
 Har pointeret, i en disput med arkivet i Stevning, at SKLA ikke vil tage 
 beslutninger af vidtgående art, men at SKLA ser det som en opgave at 
 belyse evt. problemer over for arkiverne og for myndigheder. Findes der 
 grund til en reaktion, vil dette ske i åbenhed med alle arkiver i SKLA.  
   
2. Nyt fra kassemesteren:__________________________________________________ 
 Der er pt. en kassebeholdning på ca. 60.000 kr. hvoraf de ca. 25.000 kr. er 
 til betaling af kommunelicensen til arkibas i jan. 2014 og de 24.500 kr. er 
 fællespuljemidler. 
 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde:____________________________________    
     Der blev ikke lavet referat fra mødet på Asylvej den 4. september. Mødet i 
 Aabenraa, den 17. september i LASS-regi, med samvirker fra hele
 Sønderjylland, blev udsendt af formanden. Mødet med Kommunen den 
 20. september, blev refereret af forvaltningen og udsendt til arkiverne.    
   
4.  Evaluering af Store Billeddag__________________________________________________ 
Der er udsendt et evalueringsskema til alle de medvirkende. Medsendt dagsordenen er 
resultatet af skemaerne, baseret på de indkomne svar.  
 Evalueringsberetningen blev positivt modtaget. Til næste år kunne temaet i 
 billedforedragene passende være 1864.  
 Bestyrelsen var overvejende enig om, at Store Billeddag burde være en årlig 
 begivenhed. Dog kan dette naturligvis kun ske, hvis Sønderborg Slot bakker op.  
 
5. Evaluering af mødet omkring 1864, afholdt på Slottet den 31. oktober________________ 
 Inge Adriansen holdt et glimrende foredrag omkring treårskrigen som oplæg til 
 krigen i 1864. I brede strøg oplevede tilhørerne 64-krigen og de politiske 
 nulliteter bag den krig, der burde have været undgået.  
 Inge Adriansen opfordrede til at undersøge kirkebøgerne om de begravelser der 
 har fundet sted på diverse kirkegårde og de årsberetninger præsterne måske 
 har lavet omkring den tid.  
 
6. Evaluering af den runde, forrvaltningen har foretaget til de enkelte arkiver   AJ_              ____ 
 Der foreligger endnu ikke en endelig evaluering fra runden til de enkelte arkiver.  



 Når evalueringen foreligger, og den skal gennemgås med forvaltningen, vil 
 bestyrelsen afholde et formøde, der forsøges afholdt på arkivet i Sønderborg 
 umiddelbart forud for mødet med forvaltningen.  
 
7. Historisk Atlas og 1864. AJ______________________________________________________ 
Hvordan er bestyrelsens oplæg om, inden for det enkelte arkivs virkeområde, at lægge 1864- 
begivenheder ind på Historisk Atlas?  
 AJ vil i et skrift, tilsendt det enkelte arkiv, anskueliggøre, på hvilken måde man 
 kan få lagt ting omkring 1864 ind på Historisk Atlas. AJ stiller gerne op med 
 hjælp og vejledning direkte til det enkelte arkiv, hvis dette efterspørges.  
 
 
8. Hvad er et velfungerende arkiv? AJ_____________________________________________ 
Kan bestyrelsen opstille et vist mindstemål af krav, der skal være opfyldt, hvis man skal opfylde 
målsætningen om at være et velfungerende Arkiv?   
 Under tidspres enedes man om følgen brede formuleringer: Arkiverne skal 
 efterleve vedtægterne og publikums forventninger om kontakt og 
 tilgængelighed. Dette kan medføre ønsket om en stramning af vedtægterne i 
 LASS. Bestyrelsen håber, at alle kommunens arkiver vil gøre en indsats for at leve 
 op til love og vedtægter, og SKLAs bestyrelse vil arbejde på at kunne tilbyde 
 hjælp, hvis dette ønskes.  
 
 I forbindelse med en snak om den del af et velfungerende arkiv der hedder: 
 indsamling af arkivalier, fremkom der forslag om1) en folder til at ligge på 
 bibliotekerne.  2) En folder til bedemænd.  3) en folder til opkøbere af dødsboer. 
 4)klæbemærker, der kan udleveres til publikum, som ønsker ting fra deres 
 gemmer afleveret til lokalarkiverne.  
 Foldere kunne også distribueres som vedhæftede filer gennem mailadresser og 
 gennem face book.  
 
 Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til, hver især, at lave deres egne overvejelser 
 vedrørende et  velfungerende arkiv og i skriftlig form sende det til formanden, 
 inden punktet kommer på dagsordenen næste gang.  
 
9. Udstillingsplancher, der måske kan ansøges om gennem fondsmidler.  EE_______________ 
 EE og CJ undersøger, hvad det koster at anskaffe en helt bestemt type plancher, 
 der er trykt på stof og ligger rullet sammen i en aflang kasse. Plancherne kan 
 lynhurtigt trækkes op og fæstnes på et indbygget stativ. Hvad er prisen for 
 kasser/stativerne og for at få trykt disse plancher?  
 Der opfordredes til at tage kontakt med Danfossarkivet i den sammenhæng. 
 Kunne man måske få trykt plancherne i deres reklameafdeling? 
   
10.Eventuelt___________________________________________________________________ 
   Hjemmesidekursus på torsdag den 14. november i Stevning  
 
11. Næste Møde_______________________________________________________________ 
 Det næste ordinære møde er mandag den 6. januar i Tandslet kl. 9.00 
 
CF sekretær 


