Referat fra styrelsesmøde tirsdag den 20.09. 2016 kl. 17.00 på ISL Aabenraa
Tilstede: Anker Ravn Knudsen, Birgitte Thomsen, Kaj Lassen og Ellen Jensen.
Suppleanter:
Lokalhistorisk konsulent Kim Furdal, Webmaster Hanne Christensen og Jytte Ludvigsen.
Afbud fra Leif Jacobsen og Leif Kristiansen.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra den 16. 8. 2016
Siden sidst fra:
a. formand, b. kasserer c. konsulen
Efterårsmødet med arkivsamvirkerne
Genforeningsjubilæum
Kommende møder
Hjemmeside / formidling
Eventuelt

Pkt. 1

Dagsorden godkendt.

Pkt. 2

Referat af styrelsesmøde 16.8. 2016 blev godkendt.

Pkt. 3

a. Formand:
fortalte om kommende møde med René Rasmussen vedr. opfølgning 1.VK projektet
og om aktiviteterne i Vejen kommune, hvor udstillingen på Sønderskov Slot om
andelsbevægelsen, er udsat.
b. Kasserer:
Saldo 20.09. 2016: 130.054,52. 1 arkiv mangler at indbetale kontingent.
c. Konsulent:
Kim fortalte om nye besparelsestiltag i ISL, hvilket bl.a. vil medføre en forsimpling
vedr. afvikling og betaling i forbindelse med kursusvirksomhed.
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Drøftelse af håndteringen omkring tilmelding og betaling til kurserne fremover, når
det går direkte til kassereren.
Der oprettes en mail: tilmeld@lass1979.dk.
Deltagerliste sendes til ISL efter indbetaling.
De planlagte mediekurser skal holdes udenfor ISL´s lokaler. Det planlægges at
afholde kurser i henholdsvis Christiansfeld og Kliplev eller Sønderborg.
Pkt. 4

Efterårsmødet med arkivsamvirkerne blev aflyst pga manglende tilmelding. Normalt
plejer der at være et pænt fremmøde.
Drøftelse af, hvor vigtigt det er med, at kontakten mellem medlemmerne og
styrelsen opretholdes. Vi har brug for hinanden til gavn for vores fælles, meget
vigtige mål: at opbevare og formidle vore sognes lokalhistorie.
Flere ideer blev fremsat til videre drøftelse og planlægning.

Pkt. 5

Der blev forelagt et forslag til konkurrenceoplæg, som blev godkendt.
Der blev drøftet hvilke medier og hvilke tiltag, der skulle iværksættes, for at nå så
bredt ud som muligt. Deadline den 24.10.2016.
Der er oprettet en mail til Birgitte til modtagelse af henvendelser i forbindelse med
konkurrencen.

Pkt. 6

Næste styrelsesmøde afholdes hos Birgitte, Nygade 36, Tønder, den 11.10.2016 kl.
19.30.

Pkt. 7

På foranledning af Anker, blev info på Lass’s hjemmeside drøftet. Tages op på næste
møde.
Webmasteren oplyste, at besøgstallet på hjemmesiden er ca. 400 pr. md.

Pkt. 8.

Anker, Birgitte og Kim deltager i SLA’s årsmøde.

Ref.11.10.2016. Ellen Jensen.
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