Referat fra styrelsesmøde tirsdag den 5. april 2016. på ISL Aabenraa
Tilstede: Anker Ravn Knudsen, Ellen Jensen, Birgitte Thomsen, Kaj Lassen og
Leif Jacobsen (sekretær)
Suppleanter:
Lokalhistorisk Konsulent Kim Furdal, Webmaster Hanne Christensen
Afbud fra: Jytte Møller Ludvigsen og Leif Kristiansen
Dagsorden
Pkt.1

Referater fra styrelsesmøde og årsmøde den 9. 2. 2016

Pkt. 2

Siden sidst: formand, kasserer og konsulent

Pkt. 3

Vejledende priser for ydelser i lokalarkiverne (takstblad)

Pkt. 4

Genforenings jubilæum 2020 / formidlingspuljen

Pkt. 5

kommende møder

Pkt. 6

Eventuelt

Punkt 1

referater fra styrelsesmøde og årsmøde den 9. 2. 2016 blev godkendt

Punkt 2

Kasserer: resultatet d.d. kr. 134.566,25. Der er indgået kontingent fra 52 arkiver så
der mangler 11. Det arkiv som ikke indbetalte sidste år har indbetalt begge
kontingenter.
Kim Furdal: Arkibas 5 kursus er aflyst, manglende tilslutning
Modul 2 den 13. og 14. april er der pt. 14 tilmeldte og gennemføres.
Copydan opkrævningerne er startet.
Formanden havde ikke direkte noget til dette punkt.

Punkt 3

Der blev forelagt et oplæg til et vejledende takstblad for ydelser fra lokalarkivernes
side. Vi drøftede oplægget og blev enig om et takstblad som kan sendes til arkiverne
som vejledende takster. Der skal gøres opmærksom på, at det udleverede materiale

fra arkivet, kun er til brug for modtageren og må ikke mangfoldiggøres, med mindre
det er udleveret til kommercielt brug,
Vejledende takstblad er vedhæftet.
Punkt 4

Kim skal til et møde på mandag den 11. april med blandt andet grænseforeningen og
andre aktører, og vil her gøre opmærksom på, at det er vigtigt at få inddraget de
lokalhistoriske foreninger i hele processen, da det meste af materialet nok ligger her.
Det er også vigtigt at kommunerne nord for den gamle grænse også inddrages.
Lokalhistoriske arkiver skal måske finde deres egne mærkesager så vi også bliver
synlige i hele arrangementet.
Styrelsen bør mødes forholds hurtigt evt. i starten af maj for at drøfte det møde som
Kim har deltaget i.
Der blev også foreslået, at der skal laves en konkurrence blandt alle interessere.
Ideen var at vi måske kunne finde på noget helt unikt. Anker laver et oplæg til et
konkurrencen.
Den kunne evt. afgøres på næste årsmøde i 2017.
Premierer: Der foreslås kr. 10.000 – 5.000 – 3.000.

Punkt 5

Kommende møder
? maj kl 17.00 (dato kommer senere)
16. august kl. 17.00
20. september styrelsesmøde kl. 17.00, fællesmøde med arkivsamvirkerne kl. 19.00

Punkt 6

Hanne Christensen gjorde opmærksom på brugermøde de. 11. maj, og at der stadig
ikke var indkommet nogle arkiv protrætter. Den lovede belønning er stadig holden.
Kim har fået lavet flotte postkort med gamle motiver
Kaj Lassen kommer den 13. april og starter model 2, da Kim er fraværende den dag.

