
Møde den 27/2 2014 i Augustenborg 

  
 1) Formanden vil gerne have at arkiverne er så effektive så effektive, 
 og jeg vil gerne have at vi drøfter dette spørgsmål. 

Gruppen mener at Oksbøls hjemmeside er ok. Linket på SKLAs hjemmesides kort til 
Oksbøl er fikset 

 2) Jeg lavede derfor en undersøgelse på vores hjemmeside omkring hvem der  
stod angivet som kontaktperson, arkivets telefonnr. og arkivets adresse,  
 med forslag til et brev til alle arkiverne. Det kunne eventuelt tages op  
 på generalforsamlingen eller det kunne tages op på et kommende stormøde,  
 hvor kommunen er vært. Det er bl. a for at man nemt kan komme i forbindelse med det enkelte  
 arkiv, men man kan jo også finde en kontaktperson inde på det enkelte  
 arkivs hjemmeside? 
  Al opdatering af sider kan først ske ved informering til webmaster 
 Problemstilling: 
  Skal siden slettes 
  Skal der linkes til det lokale arkiv 
  Skal der kun oplyses: arkivets navn, adresse, mailadresse og tlf 
  

 Det sidste forslag blev vedtaget (Udføres af Karin) 

   

3) Se tilbage på kurset vi havde, og måske fortage en evaluering. 

Vi skal måske oprette det som begynderaften, da det er begynderne der har størst 
problemer 

 4) Sikkerhedsproblem 
Når jeg er inde på vores hjemmeside for at sætte et nyt emne ind kommer  
 denne advarsel. Hvad skyldes dette 
 Sikerhedsbrud! Adgang afslået! 
  

Preben har forespurgt om problemet og prøvet at løse et andet problem for 
Sønderborg men mangler tilbagemelding 

5) Generalforsamling 
 
  Sættes på hjemmesiden 
  Preben laver et indlæg fra gruppen 



 
 6) Link på SKLA's side 
 Lokalarkivet i Broager har fået et link lagt ind på Cathrinesminde  
 Teglværks hjermmeside. 
 Er det muligt, at få lagt deres link ind på SKLA´s hjemmeside under "Andre  
 Links"? 
 www.museum-sonderjylland.dk/ -> cathrinesminde 
 
 Broager må meget gerne lægge Link til Cathrinesminde  
   Teglværk. SKLA lægger Link til andre institutioner/foreninger vi har samarbejde med,   
                      så vi lægger Link på til Museum Sønderjylland 

 
 7) Hængepartier: 
 A)Billeder 
 Til næste møde medbringes billeder der kan bruges på forsiden. Emner på  
 billeder der skal afleveres i 500 pixel x150 pixel: 
 Slotte 
 Gamle bygninger ( restaurerede) 
 Kirker 
 Naturskønne områder med vand  
 B) Arkiver sættes i alfaetisk rækkefølge( Karin) 
 C) Kortet ajourføres (Preben) 
 D) Slægtforskningslink opdateres (Preben) 
 

Størrelsen skal være 620 * 150 
 Preben tester størrelse på skrift 
Frede og Karin samler billeder og vi tester det på SKLAto opgave 17 (sendes af Preben) 
Sønderborg arkiv sættes i rækkefølge (Karin) 
Kortet tilrettes af Preben 
Slægtsforskningslink kontrolleres (Andre arkiver der vil have link på skal skrive til 
webmaster)  

 
 8) Bannerbillede skal bruges til et "strand-flag". Hvor stammer det fra og hvor er det i god  
 opløsning? 
   Oprindelsen fortaber sig i det uvisse. Vi kan ikke huske hvorfra det kommer  
10) evt. 
  Gruppe på Facebook med gamle billeder fra Gråsten. 

 

Næste møde 29/4 2014 i Gråsten kl.19 

 


