Referat fra styrelsesmøde mandag d. 16/3 kl. 17.00. På ISL Aabenraa
Tilstede: Anker Ravn Knudsen, Elli Deele, Ellen Jensen, Birgitte Thomsen og
Leif Jacobsen (sekretær)
Suppleanter: Jytte Møller
Lokalhistorisk Konsulent Kim Furdal, Webmaster Hanne Christensen
Afbud fra: Karls Gunnar Gregersen

Punkt 1

Formand: Arkiv.dk er kommet godt fra start og godt modtaget. Det rammer også et
nyt publikum. Det har givet en del arbejdet rundt på arkiverne
Kasserer: Oplyst at kassebeholdningen pt. er 99955,60
Konsulent: Havde været til Historisk messe i København vedr. billeder.
Aftale med CopyDan er nu endelig i hus. Der bliver fra centralt hold udsendt
retningslinjer for, hvordan vi skal forholde os og hvordan betalingen skal finde sted.

Punkt 2

Referat fra Styrelsesmøde den 31. januar blev godkendt
Referat fra årsmødet den 31. januar blev godkendt

Punkt 3

Hanne Christensen fortsætte som repræsentant i brugerrådet, Rigsarkivet Aabenraa

Punkt 4

Formidlingspuljen på 25000.00 kr. blev debatteret. Der kom flere gode forslag frem
bl.a. yde tilskud til arrangementer i lokalarkiverne, postkort til uddeling med
relevante oplysninger om arkiver, samt banner (omvendt rullegardin). Der blev
nedsat et udvalg bestående af Anker, Birgitte og Leif, som skal have noget klar til
næste styrelsesmøde.

Punkt 5

Punktet www.denstorekrig1914-1918.dk blev debatteret meget. Det blev vedtaget,
at man skulle søge fonde til ansættelse af en person til at tage kontakt til arkiverne
og få det bearbejdet. Man mente at der skulle søges hvad der svarer til et årsværk
fordelt over 3 år. Lokalarkiverne opfordres til at tage emnet op og finde relevant
materiale.
Anker har mandat til at være medunderskriver på ansøgningerne til div. fonde.

Punkt 6

Kurser: Birgitte fremlagde et forslag om et kursus i formidling af lokalhistorie via
nettet. Om at skrive på nettet og på wikipedia. Birgitte kommer til næste møde med
et udkast til et kursus i efteråret.
Kursus om Historisk Atlas tages op med arkivsamvirkerne i september.

Punkt 7

Websiden. Hanne foreslog, at der bliver lavet en ny hjemmeside, da den nuværende
er ved at være lidt uoverskuelig.
Hanne fik til opgave at lave en ny og undersøge mulighederne med udbyder og evt et
nyt design. Det må max koste 10.000,00 kr. det mente man kunne forsvares ved, at
en ordentlig hjemmeside kan spare rigtig meget i porte. Held og lykke.

Punkt 8

Næste møde bliver den 18. maj 2015 kl. 17.00 på ISL Aabenraa

Punkt 9

Der var ikke noget under dette punkt.

