Referat af Årsmøde i LASS den 4. februar 2017.

Årsmøde i LASS, lørdag den 4. februar 2017.
Antal fremmødte: 18 (heraf var de 6 fra Styrelsen).
Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Godkendelse af afholdelse af årsmødet.
Godkendelse af dagsorden.
Formandens beretning.
Revideret regnskab for 2016 ved kassereren.
Fastsættelse af budget for 2018.
Fastsættelse af kontingent for 2018. Styrelsen foreslår uændret kontingent.
Indkomne forslag.
På valg til styrelsen er:
Ellen Jensen, Skodborg Lokalhistorisk Arkiv.
Birgitte Thomsen, Lokalhistorisk Arkiv for Gl.-Tønder Kommune.
Leif Jacobsen, Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv.
10. Suppleanter:
Jytte Ludvigsen, Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv.
Leif Kristiansen, Tandslet Lokalhistoriske Arkiv.
11. Revisor og revisorsuppleant:
Frede Gotthardsen, Løgumkloster Lokalhistoriske Arkiv.
Merethe Jensen, Kliplev Lokalhistoriske Arkiv.
12. Den lokalhistoriske konsulents beretning for 2016.
(Skal ikke godkendes af årsmødet).
13. Eventuelt.
Ad 1: Valg af dirigent:
Styrelsen foreslog Kaj Lassen, Kliplev, der blev valgt og modtog valget.
Ad 2: Godkendelse af afholdelse af Årsmødet:
Vedtægterne kræver, at Årsmøde indkaldes med min. 3 ugers varsel.
Dagsorden og indkaldelse er udsendt pr. mail og lagt på www.LASS1979.dk den 19.
december 2016. De 3 ugers varsel som vedtægterne foreskriver er dermed overholdt.
Ad 3: Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 4: Formandens beretning:
Anker Ravn Knudsen fremlagde:
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”Beretning for LASS 2016 - 2017
Ved årsmødet sidste år deltog 20 og dermed en lidt mindre tilslutning end
sædvanligt.
Årsmødet blev som sædvanligt fint ledet af lokalhistorisk konsulent Kim Furdal.
Elli Deele fra Rødekro Lokalhistoriske arkiv ønskede efter en årrække i styrelsen ikke
genvalg.
Anker Ravn Knudsen fra Rødding Lokalhistoriske arkiv blev genvalgt og Kaj Lassen fra
Lokalhistorisk arkiv i Kliplev blev nyvalgt. Begge for en 2-årig periode.
Som suppleanter genvalgtes Jytte Ludvigsen og Leif Christiansen blev nyvalgt.
Der var genvalg til Frede Gotthardsen, Tønder som revisor. Som ny revisorsuppleant
blev valgt Merethe Jensen, Kliplev.
Konstitueringen blev efterfølgende således:
fmd. Anker Ravn Knudsen, næstformand Birgitte Thomsen,
kasserer Ellen Jensen og sekretær Leif Jacobsen.
Styrelsesmedlem Kaj Lassen
Hanne Christensen fortsatte som webmaster og deltager i møderne uden stemmeret.
Hun er endvidere LASS repræsentant i brugerrådet på Landsarkivet.
Der har i det forløbne år været afholdt 6 styrelsesmøder.
Blandt de debatterede emner igennem det sidste år tid kan nævnes:
-LASS hjemmeside bliver løbende opdateret. Vores vindue ud ad til, administreres af
Hanne Christensen og den nye hjemmeside har gjort det lettere at præsentere det
løbende arbejde på en overskuelig måde.
- Det er besluttet de kommende år at satse på en markant markering af
genforeningsårets 100 års jubilæum i 2020. Vi er i styrelsen overbevist om at denne
begivenhed vil kunne give LASS og de lokalhistoriske arkiver i Sønderjylland et godt
rygstøtte og en fin pressedækning, og dermed give os en god chance for at løfte det
lokalhistoriske arbejde ind i den næste generation. For at højne ide´rigdommen
omkring markeringen, har vi beslutte at udskrive en ide´konkurrence om de
lokalhistoriske aktiviteter i denne forbindelse. Derfor har det været drøftet hvad der
vil give den bedste resultat i forhold til investeringen.
Vi blev tidligt i processen enige om at opgradering og efteruddannelse af vores
medlemmer vil være et væsentligt element i en fremtidig succes.
I 2016 kørte første kursus med titlen ”Omgang med pressen og brug af de sociale
medier”. Det er et godt kursus som kan anbefales når det bliver gentaget to gange
her i 2017.
For at få lidt mere luft under vingerne i forhold til at udforme et godt koncept for
konkurrencen op til jubilæet kom vi i kontakt med Ecommerce Hero i Herning, der
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beskæftiger unge nyuddannede praktikanter indenfor formidling. Der kom hurtigt
meget positive input og vi besluttede at arbejde videre med dem. I dialog med dem
blev ideen om at kontakte en række uddannelsesinstitutioner for at få friske input til
konkurrencen udviklet. De har været i kontakt med en række uddannelsessteder
og har fremsendt et ideóplæg der virker temmelig ambitiøs og også noget
højtragende for sådan nogle arkivfolk fra Sønderjylland som os. Vi må se at få dem
tilbage i et niveau vi kan være med på, både arbejdsmæssigt og økonomisk.
Under alle omstændigheder er det vigtigt at LASS og de lokalhistoriske arkiver
kommer på banen op til dette jubilæum, så vi ikke drukner i presseflowet. Der
er andre aktører der er på vej ind på banen, bl.a. de sønderjyske kommuner.
-Indholdet i Halvdagsseminarer og kurser har som sædvanligt været drøftet i
styrelsen. Dette udføres af LASS i samarbejde med ISL.
Programmet vil Kirsten Clausen komme ind på i sin beretning.
-Arkiv.dk viser fortsat stor aktivitet. Siden har imponerende besøgstal, og det har
resulteret i en del henvendelser til arkiverne og hjemmesiden er med til at ramme et
nyt publikum. Den øgede interesse for vores oplysninger, giver anledning til en
drøftelse af hvilke takster det vil være rimeligt at tage for undersøgelser, filer og
kopier af fotos m.m. Et vejledende takstblad blev udarbejdet til gavn for arkiverne.
SLA´s årsmøde var præget af et fint fremmøde og en god stemning. Der var som
sædvanligt gode faglige emner på programmet og en fin afvikling af arrangementet
på Hotel Park i Middelfart.
-Mødet med arkivsamvirkerne i september blev desværre aflyst p.g.a. manglende
tilslutning. Dette er styrelsen meget kede af. Vi kunne godt tænke os at vide om det er
fordi der sker for lidt eller der er andre årsager vi bør vær klar over. Vi modtager
meget gerne kritik og gode råd for at holde gang i LASS.
-Det er sparetider i Museum Sønderjylland lige som mange andre steder i øjeblikket.
Vi måtte desværre her sidst på året konstatere at Jørgen blev fyret fra sin plads i ISL
p.g.a. generelle besparelser i Museum Sønderjylland. Dernæst kom det frem at vores
mangeårige lokalhistoriske konsulent Kim Furdal havde valgt at søge nye græsgange
og havde fået en lederstilling på Ærø Museum her fra 1. januar. Det kom som en
meget stor overraskelse for styrelsen. Der er for mig ingen tvivl om, at en betydelig
del af den store opbakning og arbejdsglæde, der trives i de sønderjyske arkiver
skyldes Kim Furdals fine engagement i området. I denne sammenhæng har Historisk
Samfund for Sønderjylland også mistet en særdeles flittig og værdsat redaktør og
skribent. Endelig har han via sin Ph.d afhandling med høj pande forsvaret det
lokalhistoriske arbejde i en intellektuel sammenhæng. Styrelsen var naturligvis
repræsenteret til hans velbesøgte afskedsreception på Rigsarkivet i Aabenraa.
Vi ønsker dig god vind med tilværelsen på Ærø, Kim. Øen har jo trods alt været en del
af Slesvig.
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Sparebestræbelserne har også medført at vi i LASS styrelse har måtte påtage os
ekstra opgaver særligt i sammenhæng med kurser og afregning af samme.
Kassererposten er således blevet noget mere krævende på det sidste. Den nye
situation LASS står i, vil nok desværre kunne resultere i en nedgang i kursusaktivitet
m.m.
-Jeg vil gerne afslutte denne beretning med at sige tak til styrelsen, Jane, Jørgen og
Kim Furdal fra ISL og vores webmaster Hanne Christensen, for et godt samarbejde i
det forløbne år.
Endelig vil jeg gerne sige tak til Kirsten Clausen for at samle stafetten op som
lokalhistorisk konsulent. Vi kender dig jo i forvejen og glæder os over, at du er
fortrolig med området. Det er ikke et godt udgangspunkt, at skulle overtage en plads
i en organisation der er under pres, for brugerne vil have en tendens til at forvente
den samme gode service som plejer at være til rådighed. Vi må forsøge, ved fælles
hjælp, at få holdt gang i skuden til glæde for arkivarbejdet i Sønderjylland.
Anker Ravn Knudsen

fmd. LASS.”

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til formandens beretning, der derefter blev
godkendt.
Ad 5: Revideret regnskab for 2016 ved kassereren:
Kasserer Ellen Jensen, hvorfor næstformand Birgitte Thomsen fremlagde det reviderede
regnskab for 2016.
Regnskabet for 2016 viste et overskud på 1.917 kr.
Ultimo havde LASS således en formue på 124.827 kr. inkl. overskuddet fra 2016.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, der derefter blev godkendt af
de fremmødte.
Ad 6: Fastsættelse af budget for 2018:
Kasserer Ellen Jensen, hvorfor næstformand Birgitte Thomsen fremlagde budgettet.
Styrelsen fremlagde et budget for 2018, hvor der bliver budgetteret med et forventet
underskud på 10.450 kr. Det forventede underskud opstår, fordi styrelsen har valgt at
lægge et meget konservativt budget, samt fortsat ønsker at afsætte 10.000 kr. i budgettet
for 2018 til en formidlingspulje.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet, som derefter blev godkendt af de
fremmødte.
Ad 7: Fastsættelse af kontingent for 2018:
Styrelsen foreslog, at kontingentet ikke ændres, hvilket blev godkendt af de fremmødte på
Årsmødet.
Kontingentet vil således være 250 kr. årligt pr. arkiv.
Ad 8: Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag.
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Ad 9: Valg til styrelsen:
På valg var:
Ellen Jensen, Skodborg Lokalhistorisk Arkiv.
Birgitte Thomsen, Lokalhistorisk Arkiv for Gl.-Tønder Kommune.
Leif Jacobsen, Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv.
Af de 3 opstillede kandidater, var kun Birgitte Thomsen til stede ved Årsmødet. De 2
øvrige kandidater havde forinden erklæret sig villige til at genopstille overfor Styrelsen.
Alle 3 blev genvalgt.
Ad 10: Valg af suppleanter:
Suppleanterne deltager så vidt muligt i Styrelsens møder. Det drejer sig om ca. 4-6 møder
årligt.
På valg for en 1-årig periode var suppleanterne Jytte Ludvigsen, Christiansfeld, og Leif
Kristiansen, Tandslet.
Jytte Ludvigsen deltog i mødet og var villig til at genopstille.
Leif Kristiansen var ikke tilstede.
Det var ikke muligt, at få opstillet en kandidat som 2. suppleant. Denne post er derfor
vakant i 2017.
Ad 11: Valg af revisor og revisorsuppleant:
Valg af revisor og revisorsuppleant er for 1 år ad gangen.
Revisor Frede Gotthardsen deltog i Årsmødet og var villig til genopstille.
Revisorsuppleant Merete Jensen, Kliplev, deltog i årsmødet. Hun var villig til at fortsætte
som revisorsuppleant.
Begge blev derefter valgt på nævnte poster.
Ad 12: Den lokalhistoriske konsulents beretning for 2016:
Den lokalhistoriske konsulents beretning skal ikke godkendes af Årsmødet.
Kirsten Clausen som pr. 1. januar 2017 har overtaget ledelsen af Museum Sønderjylland
ISL Lokalhistorie efter Kim Furdal afholdt følgende beretning:
”Den lokalhistoriske konsulents beretning for 2016
Først en hilsen fra Kim Furdal, som er i gang med at finde sig til rette i sit nye job som
museumsleder på Ærø Museum.
Dernæst til en meget kortfattet årsberetning:
Vi havde i 2016 udbudt tre modulkurser: Modul 0, 1 og 2. De blev alle gennemført.
Modul 0-kurset, der som det eneste er et 1-dags kursus, havde 20 deltagere, modul 1kurset havde 17 deltagere og modul 2-kurset havde 13 deltagere.
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Det er slet ikke de samme deltagerantal, som vi har haft tidligere, men det kan måske
gøre udbyttet for kursusdeltagerne så meget større.
Desuden blev et billedscanningskursus gennemført med 5 deltagere.
Herudover var der udbudt to omgange med kursus i "Omgang med pressen og brug
af de sociale medier", hvoraf kun det første blev gennemført. Her var der 14
deltagere. Kurset om efteråret måtte aflyses pga. for få tilmeldinger. Kurset er på
programmet igen i år, og underviseren Søren Gøttsche, har foretaget enkelte
ændringer i programmet efter de erfaringer, han gjorde sig ved afviklingen af det
første kursus. Jeg tror, han blev klar over, at målgruppen måske især havde behov for
et større kendskab og nogle flere ideer med hensyn til brugen af de sociale medier og jeg kan jo se på Facebook, hvor meget interesse der er for sider elle grupper med
navne som "Det gamle Aabenraa". Jeg mener, at mange nye medlemmer ville kunne
nås ad den vej. Så det er et kursus, jeg absolut vil anbefale.
Både forår og efterår var der mulighed for at få et "Grundkursus i Arkibas 5". Det er
kurser, der strækker sig over 2 dage, men der var desværre ikke tilstrækkelig mange
tilmeldte, til at kurserne kunne gennemføres (henholdsvis 6 og 0).
Helle ikke halvdagsseminaret om "Musikliv i Sønderjylland" havde nok tilmeldte.
Faktisk kun en - og det var mig ☺
Til sidst vil jeg blot nævne, at Museum Sønderjylland har fået ny direktør, Henrik
Harnow, der tiltrådte den 1. december, og som er i fuld gang med at tilpasse museet
til den økonomiske virkelighed, vi står i. Det vil ikke komme bag på jer, at der i hvert
fald ikke bliver mere økonomi at gøre med. Målet er vel groft sagt, at lave et bedre
museum for færre penge.
Uanset, hvordan det går, er det noget, som allerede nu berører LASS, hvor flere
opgaver, som tidligere blev varetaget her på stedet, nu er blevet overtaget af LASS's
styrelse. ”

Kommentar: Modul 0 – deltagerne beretter om et godt kursus, der kan anbefales.
Spørgsmål: Med besparelserne i Museum Sønderjylland vil nogle af de opgaver, som Kim
Furdal har varetaget i forhold til lokalarkiverne og LASS blive beskåret?
Svar fra Kirsten Clausen: Kursusprogrammet er blevet rettet til og enkelte arrangementer
flyttet, da der er fundet andre undervisere til de kurser m.m., som Kim Furdal
tidligere har undervist i.
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Svar fra Anker Ravn Knudsen: Fremover vil der formodentlig være lidt færre kurser og
flere af de praktiske arbejdsopgaver i forbindelsen med afholdelse af kurser vil
blive lagt over på Styrelsen.
Ad 13: Eventuelt:
Forslag fra salen: Måske vil fremmødet til Årsmødet være større, hvis Årsmødet lægges
en anden dag.
Forslag fra salen: Der kommer meddelelse om ændringer i Arkibas 5, men det er ikke
muligt at se, hvor eller hvilke ændringer det er for brugeren. Vil gerne opfordre til et
orienteringsmøde i SLA eller LASS for at se, hvad der er ændret.
Har skrevet til SLA / Arkibas, men får intet svar.
Svar fra Birgitte Thomsen: Det vil blive drøftet i Styrelsen. Og Birgitte Thomsen vil tage
problemet op i uddannelsesudvalget i SLA.
LASS´ website: Webmaster Hanne Christensen opfordrede endnu engang de fremmødte
til, at benytte LASS´ website på www.lass1979.dk samt til at komme med ideer, nyheder,
arrangementer mm. til både website og Nyhedsbrev.
Husk også at meddele evt. ændringer i mailadresser og/eller hvilke personer, der skal
modtage Nyhedsbreve og kursusprogrammer mm. fra LASS.

Konstituering:
Umiddelbart efter Årsmødet har Styrelsen konstitueret sig som følger:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Styrelsesmedlem:
Suppleanter:

Anker Ravn Knudsen.
Birgitte Thomsen.
Ellen Jensen.
Leif Jacobsen.
Kaj Lassen.
Jytte Ludvigsen.
Vakant.

Desuden deltager følgende i møderne i LASS:
Lokalhistorisk Konsulent: Kirsten Clausen, Museum Sønderjylland – ISL Lokalhistorie.
Webmaster for LASS & LASS´ repræsentant i Brugerrådet på Rigsarkivet Aabenraa:
Hanne Christensen.
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