Referat fra styrelsesmøde tirsdag den 10. 5. 2016. på ISL Aabenraa
Tilstede: Anker Ravn Knudsen, Ellen Jensen, Birgitte Thomsen, Kaj Lassen og
Leif Jacobsen (sekretær)
Suppleanter: Jytte Ludvigsen og Leif Kristiansen
Lokalhistorisk Konsulent Kim Furdal, Webmaster Hanne Christensen
Afbud fra:
Dagsorden
Pkt.1

Referater fra styrelsesmøde d. 5.4 2016

Pkt. 2

Siden sidst: formand, kasserer og konsulent

Pkt. 3

Genforenings jubilæum 2020 / formidlingspuljen

Pkt. 4

Hjemmeside / formidling

Pkt. 5

Eventuelt

Punkt 1

referater fra styrelsesmøde den 5. 4. 2016 blev godkendt

Punkt 2

Formand og webmaster bekendtgjorde hvem der var de heldige vindere af bogen
Trap Danmark 6. udgave. Det blev Rømø, Felsted, Gråsten og Tinglev.
Kim, Birgitte og Kaj sørger for at få bøgerne afleveret.
Kasserer: resultatet d.d. kr. 127.286,96. Der mangler kontingenter fra 10 arkiver. Det
bliver omtalt i næste månedsbrev og derefter udsendt rykkerer
Kim Furdal: har været til kredsmøde som var foregået stille og roligt.
Evaluering af kursus om pressehåndtering og sociale medier. Vi var skuffet over den
ringe opbakning, 14 deltager fordelt på 4 arkiver. Der skal laves lidt mere reklame,
bl.a. på mødet med arkivsamvirkerne den 20. 9.
Vi drøftede også tidspunkt og forplejning. Tidspunktet er fastsat til næste gang men
kan måske ændres til kommende kurser og ved et kursus på dette tidspunkt skal der
nok serveres noget mere ”fast føde” eller også gøres opmærksom på at der skal
medbringes en madpakke.

Ellers mener man i styrelsen at det er så vigtigt et kursus at det skal tilbydes igen og
måske bør man tage det op i de respektive arkivsamvirker og måske med de nære
medier.
Punkt 3

Genforeningsjubilæum. Kim havde været til et fælles møde med de Sønderjyske
borgmestre (Kolding, Vejen og Esbjerg var også repræsenteret), Regionen, den 2
mindretal, historisk samfund, Museum Sønderjylland og Grænseforeningen. Der kom
mange ideer frem som senere skal bearbejdes og der skal sættes penge af.
Lokalhistoriske arkiver skal passes ind og finde sammen i arkivsamvirkerne for at
finde vores indslag, som vil være forskellige fra egn til egn. Kan evt. samkøres med
kommunerne.
Vi skal forsøge at have noget mere konkret til mødet med arkivsamvirkerne den 20.
september.
Anker fremlagde et oplæg til en idekonkurrence. Vi fik en lang snak om måden det
skal gøres på og hvordan det skal offentligøres. Betingelserne skal fås via
hjemmesiden og der skal oprettes en mail adresse, hvor al kommunikation skal føres
vedr. konkurrencen. Forslag til Mail er genforening@lass1979.dk
Anker prøver at lave betingelserne og sender dem ud til os for kommentarer. Det
hele skal være klar til efter sommerferie og godkende på næste styrelsesmøde den
16. august.
Konkurrencen skal afgøres på årsmødet i februar

Punkt 4

Hjemmesiden: besøg på siden svinger fra 499 – 359 pr måned og det må siges at
være rigtig fint.
Hanne efterlyser som altid indlæg og arrangementer til hjemmesiden, så hvis i vil
gøre hende glad så få sendt jeres programmer, så sørger Hanne for, at de kommer
med de rigtige steder.

Punkt 5

Evt. Anker fortalte om et projekt man kører i Vejen med indsamling af gamle
historiske kort. Hanne foreslog at det måske var et emne til årsmødet.
Hanne efterlyste også indlæg til ”Den store krig” der må være nogle arkiver der ligger
inde med relevante skrifter m.m. ellers kontakt Hanne.
Næste møde er den 16. august kl. 17.00.

