
1 

 

Generalforsamling på Maikroen, Nordborgvej 82, 6430 
Nordborg 

Torsdag den 24. april 2014 kl 19.00 
Referat:  

Ad. 1. Valg af dirigent.  
 Vagn Hesselager blev valgt uden modkandidater. Dirigenten takkede for valget og fastslog, 
 at mødet var varslet i rigtig god tid.  
 
Ad. 2. valg af referent og stemmetæller:  
 Christian Frederiksen blev valgt som referent.  Dirigentens forslag om ikke at udpege 
 stemmetællere blev fulgt af forsamlingen. 
 
Ad. 3. Præsentation af bestyrelsen. På valg: Nordborg-Broager-Gråsten  
 Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig efter tur med navn og område.      
 
 Ad. 4. Godkendelse af dagsorden: 
 Dagsorden blev godkendt af forsamlingen.  
 
 Ad.  5. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning:  
 Formandens beretning vil kunne ses på hjemmesiden. Efterfølgende blev der åbnet op for en 
 debat omkring enkelte punkter i beretningen.  
 Hørup efterlyste en dato for stormødet. Formanden fortalte, at denne dato endnu ikke var 
 fastsat, og at der var et planlægningsmøde den 6. maj. Herefter vil en dato blive meldt ud. 
 Endvidere betonede formanden, at ingen skulle være bange for, at bestyrelsen ville presse 
 noget ned over hovedet på nogen.  
 Calm-programmet blev omtalt fra flere sider, og der var et klart ønske fra flere sider om, at 
 Calm blev præsenteret ved Stormødet. Gerne med en bruger-repræsentant fra et af de 
 steder, hvor Calm blev anvendt.    
 Tandslet: Vil godt se, hvordan Calm fungerer, da Arkibas bestemt ikke er uden problemer.  
 
Ad.  6. Forelæggelse af regnskab/budget: Kasserer Carsten Jacobsen 
 Regnskabet, budgettet og fordelingstallene blev dels omdelt og efterfølgende gennemgået af 
 kassereren på  storskærm. Skemaerne kan findes på hjemmesiden. 
 Hørup glædede sig over, at regnskabet udviste et overskud, men var lidt utilfreds med, at 
 indkaldelsen til generalforsamlingen ikke var at finde på foreningens hjemmeside.  
 Sønderborg fik på forespørgsel svar på, at virusbeskyttelsesprogram kunne fratrækkes på 
 20% siden.  
 Svenstrup efterlyste den rest af de engang bevilligede 25.000 kr. til hjemmesiden. Det beløb 
 kunne man godt finde anvendelse for inden for kursus m.m. Bestyrelsen var ikke i stand til at 
 svare helt præcis på spørgsmålet, men den tidligere kasserer oplyste, at restbeløbet var 
 gledet ind i foreningens daglige regnskab. En evt. rest vil ikke kunne spores.  

  
Ad.  7. Forslag til kontingent:  300 kr.  pr. arkiv:  
 Kontingentet forblev uændret.  
 

           Ad. 8. Valg af to revisorer: Vagn Hesselager og Peter Petersen: 
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 Begge revisorer blev genvalgt med akklamation.  
 

           Ad.  9. Indkomne forslag:  
 Bestyrelsens forslag om at kontingentet til medlemsskabet af Historisk Atlas fremover kan 
 fratrækkes i 100%-kolonnen på lige fod med andre medlemskontingenter, blev vedtaget.  
 Formanden takkede.  
 
            Ad. 1o. Eventuelt: 

 Formanden redegjorde for de midler, der politisk er skabt baggrund for til bestemte formål: 
 Til kurser på biblioteket i 2014 og 2015 i Arkibas, er der hvert år bevilliget 50.000 kr.  
 Til indlæggelse af fibernet hvor dette mangler, er der ligeledes bevilliget 50.000 kr. i 2014 og 
 2015. Arkiver, der anvender Arkibas, kommer først på listen.  
 
 Til undersøgelse af et fælles depot for lokalarkiverne er der afsat 50.000 kr. Depotet skal leve 
 op til de krav der stilles til sikker opbevaring. Kommunen undersøger, om arkiverne kan købe 
 computere, scannere og printere gennem kommunens indkøbsafdeling.  
 
 Svenstrup undrede sig over, hvorfor man anvendte 100.000 kr. til Arkibas-kurser, når 
 arkiverne fremover måske skulle anvende et helt andet program?  
 Dette logiske spørgsmål gav anledning til flere forsøg på et svar, hvor vanskeligheden gemte 
 sig i det simple, at man ikke rigtig var helt klar over, hvad Calm-programmet dækker over.  
 Carsten J. havde det forløsende svar, at man fortsat skulle anvende Arkibas til at arkivere 
 med og at Calm var at betragte som en overbygning til hjemmeside m.m. Calm kan ikke 
 erstatte Arkibas. 
 
 De 2 medbragte roll-up søjler blev kommenteret. De er lavet af Gråsten og kan udlånes til 
 arrangementer i det enkelte arkiv/historisk forening. Det anbefales, at man får lavet sin egen 
 søjle med Arkivets oplysninger på. Omkring 1500-2000 kr. vil det koste. Tandslet advarede 
 mod for lavt placeret tekst.  
 Gråsten præsenterede en folder, der var tænkt som et eksempel på en offensiv indsats for at 
 få flere afleveringer i arkivet. Der var et eksemplar til hvert arkiv til fri kopiering.  
 
 Omkring et stort fælles opbevaringssted kom der flere bemærkninger. Fra Norborg omkring 
 det store arbejde med at scanne alle arkiver. Fra Broager omkring at anvende det sikre arkiv 
 til uerstattelige arkivalier og til sjældent efterspurgte arkivalier for at skabe mere plads på 
 hylderne. Indscannede billeder i høj kvalitet kan ligeledes opbevares her. 
 
 En artikel af Charlotte Engelbrecht i JV, at der er besluttet, der skal være et centralt placeret 
 arkiv, blev afvist. Der er alene fra bestyrelsen givet tilsagn om, at vi støtter en 
 undersøgelse af en sådan.  
 
 Referenten tillader sig at flytte bemærkningen fra Hørup om, at bestyrelsen har lavet et godt 
 stykke arbejde i det forgangne foreningsår, som afsluttende bemærkning og tilføjer, at  dette 
 udsagn affødte klapsalver fra forsamlingen.  
 
 Foreningen var vært for det efterfølgende kaffebord. Stor tak til Danfossarkivet for husly.  
  
  
 
                                                                                                                                                                CF 


