Referat fra styrelsesmøde tirsdag den. 11. oktober 2016 kl. 19.30 hos Birgitte i
Tønder.
Tilstede: Anker Ravn Knudsen, Birgitte Thomsen, Ellen Jensen og Leif Jacobsen (sekretær)
Suppleanter: Jytte Ludvigsen
Lokalhistorisk konsulent Kim Furdal.
Afbud fra Kaj Lassen, Leif Kristiansen og Hanne Christensen.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra den 20. 9. 2016
Siden sidst fra:
a. formand, b. kasserer c. konsulen
100. års jubilæum for genforening
Pressekurser 2017 og støtte til kurser generelt i fremtiden
Info/hjemmeside
Eventuelt

Pkt. 1

Dagsorden godkendt.

Pkt. 2

Referat af styrelsesmøde 20. 9. 2016 blev godkendt. Med rettelser i punkt 3 og 7

Pkt. 3

a. Formand:
Anker og Birgitte fortalte fra årsmødet i SLA. Har været et godt møde, gode besøg på
Arkiv DK, man ønsker at udvide søgemulighederne, så der søges midler hertil, ellers
henvises til referat fra mødet.
Anker har været til møde med Rene i Sønderborg om Sønderjysk Historie
b. Kasserer:
Saldo 11.10. 2016: 123.378,27. Alle arkiver har nu betalt.
c. Konsulent:
Kim har også deltaget i SLA mødet.
Kursusprogrammet for 2017 er færdig og udsendes fra webmaster snarest.
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Alle tilmeldinger skal ske digitalt på mail som vedtaget på sidste møde.
Kassereren vil senere modtage en regning fra ISL på de udgifter der har været i
forbindelse med kurserne
Pkt. 4

Styrelsen godkendte annoncen og drøftede, hvordan vi bedst fik offentlig gjort
konkurrencen, så den kom ud så bredt som muligt. Det blev også vedtaget, at man
måtte bruge et beløb til annoncer mm. Efter lang tids snak og gode ideer, blev det
bestem at der skulle søges professionel hjælp. Birgitte og Ellen fik til opgave at
kontakte nogle de kendte, som kunne hjælpe, og gerne meget hurtigt.
Der kan ikke sættes noget i nyhedsbrevet før vi har et oplæg til offentliggørelsen.

Pkt. 5

Pressekurserne er placeret i henholdsvis Christiansfeld den 3. maj og den 15.
november i Kliplevhallen.
De resterende kurser afholdes som sædvanligt på Rigsarkivet i Aabenraa

Pkt. 6

Info / hjemmesider. Man opfordrede på Årsmødet, at man overvejer om div.
styrelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i de forskellige lokalarkiver, skal stå
på div. hjemmesider både med navn, adresser og telefonnummer. Det opfordres til
at man drøfter det i de respektive foreninger.
Men en klar besked om adresser og åbningstider, og et kontakt telefonnummer skal
der selvfølgelig stå.

Pkt. 7

Næste møde den 21. november kl. 17.00 i Aabenraa
På grund af konkurrencen skal vi ikke have en foredragsholder til årsmødet
En tak til Birgitte for husly, kaffe og kage.
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