Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.
Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen).
Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Godkendelse af afholdelse af årsmødet.
Godkendelse af dagsorden.
Formandens beretning.
Revideret regnskab for 2014 ved kassereren.
Fastsættelse af budget for 2016.
Fastsættelse af kontingent for 2016. Styrelsen foreslår uændret kontingent.
Indkomne forslag.
På valg til styrelsen er:
Birgitte Thomsen, Lokalhistorisk Arkiv for Gl.-Tønder Kommune
Ove Ethelberg, Hoptrup Sogns Lokalhistoriske Forening
Jytte Ludvigsen, Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv
10. Suppleanter:
Else Egholm, Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By og Egn
Ellen Jensen, Skodborg Lokalhistoriske Arkiv
Revisor og revisorsuppleant:
Nis Hoff, Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg-området.
Ejgild Dyrmose, Historisk Forening for Felsted sogn.
11. Den lokalhistoriske konsulents beretning for 2014.
(Skal ikke godkendes af årsmødet).
12. Eventuelt.
Ad 1:Valg af dirigent:
Styrelsen foreslog Kim Furdal, der blev valgt og modtog valget.

Ad 2: Godkendelse af afholdelse af Årsmødet:
Vedtægterne kræver, at Årsmøde indkaldes med min. 3 ugers varsel.
Dagsorden og indkaldelse er udsendt pr. mail og lagt på www.LASS1979.dk den 8. januar
2015. De 3 ugers varsel er dermed overholdt.
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Ad 3: Godkendelse af dagsorden:
Der er desværre en fejl i den udsendte dagsordens punkt 10, idet ikke Ejgild Dyrmose,
men Arne Jessen fra Sundeved, blev valgt til revisorsuppleant på Årsmødet 2014.
Årsmødet godkendte, at punkt 10: Valg af revisorsuppleant rettedes til:
”Revisor og revisorsuppleant:
Nis Hoff, Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg-området.
Arne Jessen, Historisk Forening for Sundeved.”
Ad 4: Formandens beretning:
Anker Ravn Knudsen fremlagde formandens beretning:

”Beretning for LASS 2014 - 2015
Ved årsmødet sidste år deltog kun 21 og dermed blev flere års fremgang i tilslutning
brudt. Styrelsen håber at dette først og fremmest skyldtes et dårligt føre og en endnu
dårligere vejrmelding forud for mødet.
Elli Deele fra Rødekro og Anker Ravn Knudsen, Rødding lokalhistoriske forening, blev
genvalgt til styrelsen for en 2-årig periode. Jytte Ludvigsen, Christiansfeld, blev valgt
til styrelsen for en et-årig periode.
Ellen Jensen, Skodborg Hjemstavnsforening, blev genvalgt til suppleant og Else
Egholm, Gråsten, blev nyvalgt suppleant.
Der var genvalg til revisor Niels Hoff som revisor. Som ny revisorsuppleant blev valgt
Arne Jessen fra Historisk Arkiv for Sundeved.
Konstitueringen blev som forrige år:
fmd. Anker Ravn Knudsen, næstformand Elli Deele,
kasserer Ove Ethelberg og sekretær Jytte Møller Ludvigsen.
Hanne Christensen fortsatte som webmaster og deltager i møderne uden stemmeret.
Hun er endvidere LASS repræsentant i Brugerrådet på Landsarkivet.
Som året gik viste det sig dog, at det lykkedes Ove, at overtale Birgitte til at
videreføre tjansen som kasserer.
På årsmødet blev det vedtaget at afsætte en pulje på 25.000 kr. til synliggørelse af
arkivarbejdet i 2015. Denne pulje får den kommende styrelse ansvaret for at anvende
bedst muligt. Årsmødets fremmødte er naturligvis meget velkommen til at komme
med forslag til anvendelsen i forbindelse med årsmødet.
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Der har i det forløbne år været afholdt 4 styrelsesmøder samt mødet med
Arkivsamvirkerne i september måned.
Blandt de debatterede emner igennem det sidste år tid kan nævnes:
-Ansøgning om medlemskab fra Arkivet i Vamdrup har været drøftet ad flere
omgange, da den geografiske placering rejste principielle spørgsmål.
Efter grundige overvejelser blev det besluttet, at afvise medlemskab af
LASS bl.a. på grund af følgende årsager:
- Den geografiske afgrænsning til det tidligere Sønderjyllands Amt.
-Tilknytningen til Museum Sønderjylland og Landsarkivet for
Sønderjylland.
-En opfordring til, at der på længere sigt bør oprettes samarbejder
mellem arkiverne i det pågældende område.
-Indholdet i Halvdagsseminarer og kurser har været drøftet i styrelsen. Dette udføres
af LASS i samarbejde med ISL. Programmet vil Kim Furdal komme ind på
i sin beretning.
-SLA´s aktiviteter og årsmøde og ikke mindst udfordringerne for arkiverne i
forbindelse med forberedelse af tilkobling til Arkibas 5 og Arkiv DK.
Det er særdeles vigtigt, at arkiverne er velforberedte til at håndtere de
nye muligheder.
Når vi pludselig kommer på nettet, bliver vigtigheden af den korrekte
håndtering af arkivalier særdeles vedkommende.
-Copyright på fotos har i lighed med de sidste par år været drøftet. Der foregår stadig
forhandlinger om emnet i et lukket forum. Det må desværre igen
konstateres, at der ikke er kommet et konkret resultat på bordet endnu,
så dette emne bliver velsagtens også et af det kommende års emner.
-Mødet med arkivsamvirkerne blev traditionen tro afholdt i september måned med
deltagere fra 4 kommuners arkivsamvirker. En grundig orientering om
hvilke aktiviteter, der præger arbejdet i de enkelte arkivsamvirker blev
som sædvanligt givet. Drøftelse af årets kursusprogram og en
orientering om 1. verdenskrigsprojektet og klargøring til Arkibas 5 og
Arkibas.dk var andre emner der blev vendt. Desværre var der ingen
fremmødte fra Sønderborg- og Kolding-samvirkerne. Vi havde ellers
meget gerne set et fuldt bord ved denne hyggelige lejlighed.
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-Formanden har deltaget i planlægningsmøder omkring 1. verdenskrigsprojektet,
hvor vi indgår som partnere sammen med Historisk Arkiv for Haderslev
Kommune, Landsarkivet for Sønderjylland, Museum Sønderjylland og
Studieafdelingen og arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
Efter at have erkendt et betydeligt økonomisk slankere grundlag for
arbejdet blev en simplere version af hjemmesiden igangsat og
vedligeholdes nu i kraft af en meget stor indsats og heroisk kampvilje
fra en række frivillige og professionelle med Museum Sønderjylland
Sønderborg slot som tovholder. Med de store mængder materiale, der
kommer ind, vil supplerende finansiering være nødvendig for at få
udnyttet potentialet og ikke drive rovdrift på den frivillige indsats. Jeg vil
ubetinget rose de medvirkende for et fantastisk flot arbejde med en
yderst aktuel og vedkommende hjemmeside.
Se selv på www.denstorekrig1914-1918.dk
-Med tak til styrelsen, ISL, Kim Furdal og Kirsten Clausen og vores webmaster Hanne
Christensen, vil jeg gerne sige for et godt samarbejde i det forløbne år.
Anker Ravn Knudsen

fmd. LASS.”

Spørgsmål til beretningen:
Spørger:
Området omkring Vamdrup har tidligere hørt under det slesvigske
hertugdømme – er det argument blevet brugt?
Anker Ravn Knudsen: Mange argumenter har været nævnt - både historiske, praktiske og
økonomiske argumenter.
Styrelsen har bl.a. kigget på finansieringsgrundlaget for LASS, hvor det
alene er de 4 sønderjyske kommuner, der bidrager via lokalarkiverne og
via tilskud til Museum Sønderjylland, der aflønner den lokalhistoriske
konsulent.
Vamdrup er – ligesom andre arkiver – velkomne til at deltage i LASS´
kurser mm. på samme vilkår som andre SLA-medlemmer.
Styrelsen har overvejet om Vamdrup evt. kunne blive ekstraordinært
medlems af LASS, men der er ikke en rigtig løsning.
Kim Furdal:
LASS´ vedtægter er ret klare, idet der alene nævnes aktører i det gamle
Sønderjyllands amt og danske institutioner syd for 1920-grænsen.
Styrelsen er åben over for diverse samarbejder.
Årsmødet godkendte derefter formandens beretning.
Ad 5: Revideret regnskab for 2014 ved kassereren:
Birgitte Thomsen fremlagde det reviderede regnskab.
LASS kom ud af 2014 med et overskud på ca. 15.000 kr.
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Overskuddet skyldes dels de øgede kursusindtægter på grund af den gode tilslutning til
kurser, modulkurser mm.
Kursusudgifterne er stadig store, men det skyldes særligt halvdagseminarerne og Arkibaskurserne, hvor underviserne hentes udefra. Gode undervisere koster.
Udgifter til medlemsudsendelse er voldsomt reduceret efter overgang til udsendelse via
mail og www.LASS1979.dk . Det betyder, at der kun er få udsendelser med Post
Danmark.
Bankudgifter er sænket i forhold til tidligere år efter at LASS siden 2014 ikke bruger
girokort længere.
LASS havde ved nytår 2014-2015 en formue på ca. 95.000 kr. – heraf er de 25.000 hensat
til en ”formidlingspulje” som skal bruges i 2015.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som derefter blev godkendt.

Ad 6: Fastsættelse af budget for 2016:
Kassereren fremlagde et forslag til budgettet for 2016.
Kursusindtægter og kursusudgifter balancerer, idet begge forventes at beløbe sig til
38.000 kr. i 2016.
Kontingentindtægten er en smule nedsat, idet 2 arkiver forventes fusioneret.
Spørgsmål:
Spørger:

Bliver regnskab og budget lagt på websiden?

Hanne Christensen: Nej – det er det ikke blevet hidtil, da der foreligger en Styrelsesbeslutning herom.
Interesserede har mulighed for at kontakte kassereren.
Spørger:

Der skal lyde en ros til LASS for emnerne til kurser og halvdagsseminarerne.

Birgitte Thomsen: Tak. Styrelsen og ISL gør meget for at afholde arkivtekniske kurser
og møder, men prøver også at arrangere møder med et bredere indhold.
Budgettet blev godkendt af Årsmødet.

Ad 7: Fastsættelse af kontingent for 2016:
Styrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev godkendt af Årsmødet.
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Ad 8: Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag.

Ad 9: På valg til Styrelsen:
Kim Furdal opfordrede til, at Årsmødet valgte medlemmer til Styrelsen, så denne så vidt
muligt repræsenterer alle egne af LASS´ dækningsområde.
På valg til Styrelsen var: Birgitte Thomsen, Ove Ethelberg og Jytte Ludvigsen.
Ove Ethelberg og Jytte Ludvigsen ønskede ikke at stille op til styrelsen, mens Birgitte
Thomsen var villig til genvalg.
Her efter blev Birgitte Thomsen genvalgt, mens Ellen Jensen og Leif Jacobsen blev
nyvalgt til Styrelsen.
Ad 10: Valg af suppleanter:
På valg var: Else Egholm og Ellen Jensen.
Da Else Egholm ikke var til stede kunne hun ikke vælges, mens Ellen Jensen var nyvalgt
til Styrelsen.
Som suppleanter valgtes herefter:
Jytte Ludvigsen og Karl Gunnar Gregersen.
Valg af revisor og revisorsuppleant:
Både revisor Nis Hoff og revisorsuppleant Arne Jessen havde meddelt, at de ikke ønskede
at genopstille.
Efter forslag blev følgende valgt:
•
•

Frede Gothardsen, Tønder, som revisor.
Frede Tjørnelund, Agerskov, som revisorsuppleant.

Ad 11: Den lokalhistorisk konsulents beretning:
Kim Furdal aflagde følgende beretning, der ikke skal godkendes af Årsmødet:
Er pt. ikke modtaget af referenten.

Der var ingen spørgsmål til Kim Furdals beretning.
Ad 12: Eventuelt:
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Hanne Christensen, webmaster, opfordrede til, at medlemmerne af LASS benyttede
websiden www.LASS1979.dk og Nyhedsbrevet til at omtale arrangementer, spændende
emner og andet.
Det er ikke alene Styrelsens ansvar, at komme med indhold til siden, men også
medlemmernes ansvar at siden forbliver levende og aktiv.
Det kan kun ske ved at der kommer bidrag fra medlemmerne.

Referent:
Hanne Christensen
Webmaster.

Styrelsen har efter Årsmødet 2015 konstitueret sig
med følgende fordeling af posterne:

Formand:

Anker Ravn Knudsen, Rødding.

Næstformand:

Elli Deele, Rødekro.

Sekretær:

Leif Jacobsen, Christiansfeld.

Kasserer:

Ellen Jensen, Skodborg.
Birgitte Thomsen, Tønder.

Suppleanter:
Jytte Møller Ludvigsen, Christiansfeld.
Karl Gunnar Gregersen, Haderslev.

I styrelsens møder deltager desuden:
Lokalhistorisk konsulent, Kim Furdal, Museum Sønderjylland - ISL Lokalhistorie
og
webmaster Hanne Christensen, Sønderborg.
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