Referat fra styrelsesmøde tirsdag den. 21. november 2016 kl. 17.00 på ISL i
Aabenraa
Tilstede: Anker Ravn Knudsen, Birgitte Thomsen, Ellen Jensen og Leif Jacobsen (sekretær)
Suppleanter:
Lokalhistorisk konsulent Kim Furdal. Webmaster Hanne Christensen
Afbud fra Kaj Lassen, Leif Kristiansen og Jytte Møller Ludvigsen
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra den 11.10. 2016
Siden sidst fra:
a. formand, b. kasserer c. konsulen
100. års jubilæum for genforening. Ny tidsplan og yderligere oplæg vedr. scenarie 1
LASS og ISL i fremtiden
Info/hjemmeside
Eventuelt

Pkt. 1

Dagsorden godkendt.
Der tilføjes et punkt 3a: forberedelse af årsmøde den 4. 2. 2017

Pkt. 2

Referat af styrelsesmøde 11. 10. 2016 blev godkendt. Med rettelser i punkt
Rettelse til ovenstående referat pkt. 6. opfordringen til ikke at nævne adresser og
telefonnumre, kom fra konsulenten på annoncen til jubilæet og ikke fra SLA mødet.

Pkt. 3

Formand: bekendtgjorde at Kim Furdal har fået nyt arbejde pr. 1. januar 2017 og at
derfor er sidste møde han deltager i.
Kasserer: Saldo er som sidste møde på 123.378,27. Der bliver rykket for en fakt. Fra
folkeuniversitetet. Kirsten rykker efter den 10. december.
Konsulent: Kim fortalte om sit nye arbejde og at hans konsulentarbejde for LASS
overdrages til Kirsten Hessellund Clausen, kicl@museum-sonderjylland.dk.
De kurser som Kim Furdal skulle have iflg. Kursusprogrammet, søges overført til
andre undervisere.

Pkt. 3a

Årsmødet den 4. februar:
Kim aftaler med Kirsten Clausen vedr. årsberetningen, ligesom udsendelse af
indkaldelsen og dagsorden overtages af Kirsten Clausen.
Dagsorden aftales mellem Kirsten og Anker.
På grund af ændringer i pkt. 4. vedr. konkurrencen skal vi have fundet en foredrags
holder. Museumsinspektør René Rasmussen blev foreslået og han har sagt ja.
Emnet kunne være det om at formidle historie via TV programmer og hvordan man
evt. kan gøre det på de enkelte lokalarkiver.
Styrelsen møder som sædvanlig kl. 10.00

Pkt. 4

100 års jubilæet for genforeningen. Der blev vedtaget at tidsplanen for aflevering af
konkurrence materialet er udsat, og aftales med konsulentfirmaet.
Der blev udvalgt div. uddannelsessteder som kan være aktuelle at henvende sig til.
Kontaktpersonerne på de forskellige uddannelser, vil kunne præsentere eleverne
oplægget til konkurrencen.
Ellen har påtaget sig at tage den videre snak med konsulentfirmaet.

Pkt. 5

Hvor står LASS i fremtiden i forhold til ISL. Som beskrevet i punkt 3 og 3a, så
overdrages konsulentarbejdet for LASS til Kirsten Hessellund Clausen ISL.Lokalhistorie. Det betyder, at vi stadig kan holde vore styrelsesmøder og kurser på ISL
i Aabenraa, og det er en stor fordel. Vi har også stadig den hjælp fra ISL som hidtil,
blot med Kirsten som tovholder. Styrelsen glæder sig til samarbejdet med Kirsten og
takker Kim for mange års godt samarbejde og ønsker ham alt mulig lykke og held
fremover. Hanne skriver lidt om Kims nye arbejde på vores hjemmeside.

Pkt. 6

Webmasteren bad igen om at sende programmer til hende og gerne lidt når der har
været afholdt arrangementer. Det kunne være til inspiration for andre.
Siden bliver flittigt benyttet og det er rigtig dejligt.
Hanne fik også ros for sit arbejde med siden og især udarbejdelse af nyhedsbrevene.

Pkt. 7.

Anker overrakte Kim en lille gave i form af en god flaske, med tak for tiden han har
været konsulent og ønskede ham held og lykke i det nye job på Ærø
Jørgen Cleemann stopper også på ISL. Han har været en værdifuld hjælp for LASS, og
Kim blev bedt om at overrække ham en erkendtlighed.
Næste møde er egentlig planlagt til den 23. 1. 17, men på grund af ændringerne i
konkurrencens tidsplan bliver det muligvis aflyst. Anker melder tilbage desangående
Styrelsesmødet og årsmødet den 4. 2. 17. starter kl. 10.00 med styrelsesmødet.

