Referat af Årsmøde i LASS den 6. februar 2016.

Årsmøde i LASS, lørdag den 6. februar 2016.
Antal fremmødte: 20 (heraf var de 7 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 2015 ved kassereren.
Fastsættelse af budget for 2017.
Fastsættelse af kontingent for 2017. Styrelsen foreslår uændret kontingent.
Indkomne forslag.
På valg til styrelsen er:
Anker Ravn Knudsen, Rødding Lokalhistoriske Arkiv.
Elli Deele, Rødekro Lokalhistorisk Arkiv.
10. Suppleanter:
Jytte Ludvigsen, Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv.
Karl Gunnar Gregersen, Haderslev.
11. Revisor og revisorsuppleant:
Frede Gotthardsen, Løgumkloster Lokalhistoriske Arkiv.
Frede Tjørnelund, Agerskov Lokalhistoriske Arkiv.
12. Den lokalhistoriske konsulents beretning for 2015.
(Skal ikke godkendes af årsmødet).
13. 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 4. januar
2016. De 3 ugers varsel som vedtægterne foreskriver er dermed overholdt.
Ad 3: Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 4: Formandens beretning:
Anker Ravn Knudsen fremlagde:
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Beretning for LASS 2015 - 2016
Ved årsmødet sidste år deltog 26 og dermed en lille fremgang i opbakningen i forhold
til forrige år.
Årsmødet blev som sædvanligt fint ledet af lokalhistorisk konsulent Kim Furdal.
Ove Ethelberg, Hoptrup Sogns Lokalhistoriske Forening og Jytte ludvigsen,
Christiansfeld Lokalhistoriske Forening ønskede ikke at genopstille til styrelsen.
Birgitte Thomsen fra Lokalhistorisk Arkiv for Gl. Tønder Kommune blev genvalgt og
Ellen Jensen fra Skodborg Hjemstavnsforening og Leif Jacobsen fra Christiansfeld
Lokalhistoriske Forening blev nyvalgte styrelsesmedlemmer. Alle for en 2 årig periode.
Som suppleanter valgtes Jytte Ludvigsen og Karl Gunnar Gregersen.
Der var nyvalg til Frede Gothardsen, Tønder, som revisor. Som ny revisorsuppleant
blev valgt Frede Tjørnelund fra Agerskov.
Konstitueringen blev efterfølgende således:
fmd. Anker Ravn Knudsen, næstformand Elli Deele,
kasserer Ellen Jensen og sekretær Leif Jacobsen.
Hanne Christensen fortsatte som webmaster og deltager i møderne uden stemmeret.
Hun er endvidere LASS repræsentant i brugerrådet på Rigsarkivet Aabenraa.
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:
-En aftale om copyright på fotos kom endelig på plads. Der har været knubbede ord
fra flere sider om rimeligheden i den indgåede aftale, men vi må nok blot konstatere,
at der nu foreligger en aftale der dækker vores arbejdsområde.
-LASS hjemmeside er blevet fornyet. Vores vindue ud ad til administreres af Hanne
Christensen og den nye hjemmeside har gjort det lettere at præsentere det løbende
arbejde på en overskuelig måde.
-Der var i budgettet afsat et beløb på 25.000 kr. til en særlig formidlingspulje til året
2015. I styrelsen har vi derfor haft en lille arbejdsgruppe i gang med at finde ud af,
hvad det ville være værd at satse ekstra på i den forbindelse.
Det er besluttet de kommende år at satse på en markant markering og dermed en
stor indsats i forbindelse med genforeningsårets 100 års jubilæum i 2020. Vi er i
styrelsen overbevist om at denne begivenhed vil kunne give LASS og de lokalhistoriske
arkiver i Sønderjylland et godt rygstøtte og en fin pressedækning og dermed give os
en god chance for at løfte det lokalhistoriske arbejde ind i den næste generation.
I den sammenhæng har det været overvejet hvad det vil give den bedste resultat i
forhold til investeringen.
Vi er efter grundige drøftelser blevet enige om at opgradering og efteruddannelse af
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vores medlemmer vil være det væsentligste element i en fremtidig succes. Derfor er
der i de kommende år planlagt en række særlige kurser, der tilbydes gratis til vores
medlemmer - hvor de første kommer her i 2016 med titlen ”Omgang med pressen og
brug af de sociale medier”.
Der foreslås i denne sammenhæng en årlig pulje til dette kulminerende i 2020, hvor
der lægges op til at arkiverne kan søge om tilskud til særlige aktiviteter lokalt.
-Indholdet af Halvdagsseminarer og kurser har som sædvanligt 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. Arkiv.dk kom flot fra start. Denne længe ventede
nyskabelse har imponerende besøgstal og har også resulteret i en del henvendelser til
arkiverne og hjemmesiden er med til at ramme et nyt publikum. Den øgede interesse
for vores oplysninger giver anledning til en drøftelse af hvilke takster det vil være
rimeligt at tage for undersøgelser, filer og kopier af fotos m.m. dette kommer vi
tilbage til under indkomne forslag i dag.
SLA´s årsmøde var præget af et fint fremmøde og en god stemning. Der var gode
faglige emner på programmet og en fin afvikling af arrangementet på Hotel Park i
Middelfart.
-Mødet med arkivsamvirkerne blev traditionen tro afholdt i september måned med
deltagere fra 5 kommuners arkivsamvirker.
En gennemgang af hvilke aktiviteter der præger arbejdet i de enkelte arkivsamvirker
blev som sædvanligt givet. Drøftelse af årets kursusprogram og en orientering om
oplægget til anvendelse af formidlingspuljen og erfaringerne med Arkiv.dk var andre
emner der blev vendt. Desværre var der ingen fremmødte fra Haderslev Kommunes
samvirke. Vi ser ellers meget gerne et fuldt bord ved denne hyggelige lejlighed.
Arkivsamvirkerne i Kolding og Vejen har deltaget i planlægningsmøder om et samlet
lokalhistorisk indslag i trekantsområdets festuge. Samvirket i Vejen endte med at
trække sig fra planlægningen til fordel for mere lokale aktiviteter og det er usikkert
hvor meget der kommer ud af initiativet i trekantsområdet.
-Jeg vil gerne afslutte denne beretning med at sige tak til styrelsen, Jane, Jørgen og
Kim Furdal fra ISL og vores webmaster Hanne Christensen, for et godt samarbejde i
det forløbne år.
Anker Ravn Knudsen

fmd. LASS

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til formandens beretning, der derefter blev
godkendt.
Ad 5: Revideret regnskab for 2015 ved kassereren:
Regnskabet for 2015 viste et overskud på 28.250 kr. som særligt skyldes en øget
kursusvirksomhed, der understøttes af god deltagelse fra medlemmerne.
Ultimo havde LASS således en formue på 122.910 kr. inkl. overskuddet fra 2015.
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Spørgsmål:

Hvad skyldes det store overskud?

Kasserer Ellen Jensen: Det er en kombination af øget kursusdeltagelse og at bl.a. Kim
Furdal underviser på en del af kurserne i Aabenraa, som derved
bliver billigere at afholde.
Kim Furdal:

Der har været afholdt flere kurser end normalt – bl.a. 3 Arkibaskurser, hvor der var en god deltagelse. Det giver den øgede
indtægt.

Ad 6: Fastsættelse af budget for 2017:
Styrelsen fremlagde et budget for 2017, hvor der bliver budgetteret med et forventet
underskud på 3000 kr. Det forventede underskud opstår, fordi styrelsen har valgt at lægge
et meget konservativt budget, samt ønsker at afsætte 10.000 kr. i budgettet for 2017 til en
formidlingspulje.
Spørgsmål:

Når der forventes et underskud, skyldes det så, at der planlægges
at afholde færre kurser i 2017?

Kim Furdal:

Nej. Kursusplanen er ikke lagt endnu, men intet tyder pt. på, at
der vil blive afholdt færre kurser end hidtil.

Anker Ravn Knudsen:

Budgettet er meget konservativt og de forventede kursusindtægter for 2017 er bevidst sat lavere end de kursusindtægter,
der indkom i 2015.
Afsættelsen til Formidlingspuljen på 10.000 kr. i 2017 skyldes, at
det er svært at planlægge 1½-2 år ud i fremtiden, derfor afsættes
et beløb til bl.a. gratis / billige kurser i forbindelse med
markeringen af genforeningsjubilæet og formidling.
Styrelsen har ikke som mål, at LASS skal have en formue, men at
pengene skal ud at arbejde.

Spørgsmål:

På Årsmødet 2015 blev der bl.a. drøftet at fremstille
undervisningsmidler mm. til skoler. Er det noget nyt herom?

Anker Ravn Knudsen:

Styrelsen har også diskuteret dette grundigt. Det er desværre en
meget tung sag, der dels skyldes:
a) Folkeskolernes budget, der er blevet beskåret så bl.a.
transportudgifter til ekskursioner mm. er blevet en udfordring.
b) Folkeskolen har meget stramme planlægningsfrister og alt skal
helst aftales 1 år i forvejen for den enkelte klasse.
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Styrelsen har vurderet, at satsningen på 2020 er bedre, idet her
er mulighed for at vise arkivernes arbejde. Det giver en bedre
præsentation og kan styrke interessen lokalt.
Spørgsmål:

Hvordan søger man om penge fra Formidlingspuljen?
Det er betænkeligt, hvis det først vil være muligt at søge i 2020,
når arkiverne skal planlægge aktiviteter af den størrelsesorden
senest i 2019.

Anker Ravn Knudsen:

Det samlede beløb i Formidlingspujlen vil afhænge af de næste
par års drift. Styrelsen vil gerne støtte lokale arkivers aktiviteter i
2020 samt div. kurser.

Kim Furdal:

Brugen af Formidlingspuljen er endnu på et overordnet plan.

Begge:

Styrelsen vil være opmærksom på, at midlerne skal kunne være
søgbare, når arkiverne har brug for støtten.
Budgettet for 2019 skal godkendes på årsmødet i 2017.

Ad 7: Fastsættelse af kontingent for 2017:
Styrelsen foreslog, at kontingentet ikke ændres, hvilket blev godkendt af de fremmødte på
Årsmødet.
Kontingentet vil således være 250 kr. årligt pr. arkiv.
Ad 8: Indkomne forslag:
Leif Jacobsen fremlagde Styrelsens ønske om, at arbejde med et udspil ang. priser på de
forskellige ydelser, som arkiverne giver kunderne f.eks. scanning, fotokopi og levering af
oplysninger, forskning og illustrationer til både private og udgivelser. Ikke mindst de nye
digitale muligheder og Arkiv.dk giver meget arbejde til mange arkiver.
Har man lokalt eksempler på prislister må disse gerne sendes til Leif Jacobsen – se
mailadresse på LASS´ website.
Kommentar:

Et godt emne, da det er svært at vurdere, hvad noget kan/skal
koste. Generelt vil gæsterne gerne betale lidt for arbejdet.

Kommentar:

Man skal være forsigtig med at opkræve penge for ydelser. Gratis
service giver ofte god omtale.

Kommentar:

Det er vigtigt at kende formålet med en forespørgsel: Skal et
billede f.eks. benyttes privat eller vil spørgeren benytte billede,
oplysninger og arkivets arbejde i forbindelse med professionel
udgivelse?
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Kim Furdal:

Arkiverne er meget forskellige og arbejder under meget forskellige
økonomiske vilkår. Nogle er anvist til at kræve penge for ydelser,
som andre arkiver kan give gratis.
Man skal desuden være opmærksom på, at den nye CopyDanaftale overholdes med hensyn til navngivelse af ejer / copyright.

Kommentar:

Der er meget lovstof i det. Kommer der en henvisning til copyright
i prislisten, som arkiverne kan henholde sig til?

Leif Jacobsen:

Det kommer med i overvejelserne.

Årsmødet gav herefter Styrelsen mandat til at gå videre med arbejdet.

Ad 9: Valg til styrelsen:
På valg var Anker Ravn Knudsen og Elli Deele, som begge var til stede ved Årsmødet.
Elli Deele ønskede efter flere års arbejde i Styrelsen ikke genvalg, mens Anker Ravn
Knudsen var villig til at lade sig genvælge for endnu en 2-årig periode.
Der var ikke umiddelbart nogen forslag til Styrelsesposterne blandt de fremmødte, hvorfor
dirigenten Kim Furdal afbrød Årsmødet for en kort pause.
Styrelsens formand havde inden Årsmødet kontaktet flere medlemsforeninger, for at få
forslag til de ledige poster.
Efter pausen blev Kaj Lassen fra Lokalhistorisk Arkiv, Kliplev, foreslået.
Kaj Lassen deltog i Årsmødet og erklærede sig villig til at stille op.
Anker Ravn Knudsen og Kaj Lassen blev derefter valgt af de fremmødte.
Ad 10: Valg af suppleanter:
Suppleanterne deltager så vidt muligt i Styrelsens møder. Det drejer sig om ca. 4-6 møder
årligt.
På valg for en 1-årig periode var suppleanterne Jytte Ludvigsen, Christiansfeld, og Karl
Gunnar Gregersen, Haderslev.
Jytte Ludvigsen deltog i mødet og var villig til at genopstille.
Karl Gunnar Gregersen deltog ikke i Årsmødet og havde ikke forinden skriftligt givet udtryk
for, hvorvidt han var villig til at genopstille. Han var derfor ikke valgbar ifølge vedtægterne.
Herefter blev Leif Kristiansen fra Tandslet foreslået. Han deltog i Årsmødet og var villigt til
at påtage sig posten.
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Begge blev valgt som suppleanter for en 1-årig periode.
Ad 11: Valg af revisor og revisorsuppleant:
Valg af revisor og revisorsuppleant er for 1 år ad gangen.
Revisor Frede Gotthardsen deltog i Årsmødet og var villig til genopstille til posten.
Revisorsuppleant Frede Tjørnelund deltog ikke i Årsmødet og havde ikke skriftligt
indvilliget i at genopstille. Han var derfor ikke valgbar ifølge vedtægterne.
Fra salen blev foreslået Merete Jensen, Kliplev, der deltog i årsmødet. Hun var villig til at
opstille som revisorsuppleant.
Begge blev derefter valgt på nævnte poster.
Ad 12: Den lokalhistoriske konsulents beretning for 2015:
Den lokalhistoriske konsulents beretning skal ikke godkendes af Årsmødet.
Af hensyn til referatets længde udsendes beretningen separat og lægges
på websitet www.lass1979.dk som selvstændig fil.
Referent Hanne Christensen.
Spørgsmål: I beretningen blev der omtalt en pris på 12 ører pr. foto.
Skal man derudover have en aftale med fotografen, for at kunne benytte fotos
fra arkivets egen samling?
Kim Furdal: Aftalen med CopyDan om de 12 ører pr. foto dækker alene brugen i fotos i
databasen Arkibas / www.arkiv.dk
Til anden formidling skal man lave individuelle aftaler med copyrigthindehaver. Det gælder f.eks. bogudgivelser, brugen af over 10 fotos på
arkivets eget website – alt der kan kategoriseres som ”kommercielt brug”.
Arkiverne forpligtiger sig desuden ifølge aftalen til, at gøre sit bedste for at
tilknytte fotografens navn / ophavsmand til billederne i databasen f.eks.
arkiv.dk.
Spørgsmål: Det er meget juridisk og svært stof. Bliver det udsendt i en ”forståelig” form til
arkiverne?
Kim Furdal: SLA har for nylig udsendt materiale til medlemmerne om den nye CopyDanaftale – se evt. http://www.danskearkiver.dk/index.asp?id=400
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SLA vil bl.a. stå for administrationen af aftalen, hvor SLA vil opgøre antallet af
fotos på www.arkiv.dk samt udsende regning til medlemmerne.
Vær opmærksom på, at der i 2016 vil være 2 regninger – heraf er den ene for
2015 og den anden for 2016.
Spørgsmål: På www.arkiv.dk er der et logo på alle fotos, hvilket arkivet får en del
forespørgsler om, da brugerne gerne vil have billedet uden. Bliver det fjernet?
Kim Furdal: Vandmærket skal blive på billederne på www.arkiv.dk .
Spørgsmål: Må arkivet udlevere originale billeder uden vandmærke?
Kim Furdal: Det er ikke omfattet af aftalen. Det afhænger af ophavsretten.

Ad 13: Eventuelt:
Webmaster Hanne Christensen opfordrede endnu engang de fremmødte til, at benytte
LASS´ website på www.lass1979.dk samt til at komme med ideer, nyheder, arrangementer
mm. til både website og Nyhedsbrev.
Begge dele er til for medlemmerne, men disse må også være med til at bidrage til siden og
Nyhedsbrevet.
Man er velkommen til at indsende arrangementer, der ønskes nævnt på kalenderen,
illustrationer / logoer mm.

Konstituering:
Umiddelbart efter Årsmødet har Styrelsen konstitueret sig som følger:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Styrelsesmedlem:
Suppleanter:

Anker Ravn Knudsen.
Birgitte Thomsen.
Ellen Jensen.
Leif Jacobsen.
Kaj Lassen.
Jytte Ludvigsen.
Leif Kristiansen.
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