Referat fra styrelsesmøde tirsdag den. 6. april kl. 19.30 på ISL i Aabenraa
Tilstede:

Anker Ravn Knudsen, Birgitte Thomsen, Ellen Jensen, Kaj Lassen og
Leif Jacobsen (sekretær)

Suppleanter: Jytte Ludvigsen, 1 vacant.
Lokalhistorisk konsulent Kirsten Clausen. Webmaster Hanne Christensen
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referater fra den 4. februar
Siden sidst fra:
a. formand, b. kasserer c. konsulent
Kursusaktiviteter, håndtering og perspektiv
Opfølgning vedr. genforeningsjubilæum 2020
Eventuelt

Pkt. 1

Dagsorden godkendt.

Pkt. 2

Referater af styrelsesmøde og årsmøde den 4. 2. 2017 blev godkendt.
Styrelsen fik en god snak om fremmødet som mageligt kunne have været bedre.
Kunne vi holde møde på en anden måde ligesom dag og tidspunkt blev drøftet, men
det blev oplyst at de tiltag havde man prøvet uden held så man holdt fast ved den
nuværende måde.
Vi synes også at vi havde en kompetent foredragsholder, som burde have kunnet
trække medlemmer.
Forslag om at vi næste år lokker med lidt mad, det kunne måske lokke flere ud af
stuerne.

Pkt. 3

Formand: Havde ikke så meget til dette punkt og berettede lidt fra hjemmefronten.
Kasserer: Ellen fortalte at 52 foreninger havde pt betalt kontingent og saldoen er på
128.672,87
Konsulent: Kirsten fortalte om den nuværende situation i ISL. som stadig ikke er
afklaret og at hun ikke har overskud til egentlig konsulentarbejde for tiden.

1

Pkt. 4

Der har været en markant nedgang i interessen for de udbudte kurser med aflysninger
til følge.
Der er pt tilmeldt 9 til pressekurset den 3. maj i Christiansfeld, og det besluttede man
at gennemføre, da vi aflyste i efteråret og henviste til dette kursus.
Modul 3 den 18. maj har pt kun 8 tilmeldte, og da vi har en aftale om et minimum på
10-15 deltager, hænger det lidt. Håber der i sidste øjeblik kommer et par mere.
Tilmeldingsfristen er 1. maj.
Styrelsen snakkede meget om årsagen til den ringe interesse, især for modul kurserne.
Der har igennem de sidste år været mange deltager på holdene, så behovet er nok
ikke så stort mere. Arkibas 5 er meget nemmere at håndtere og nem at lærer, så her
er behovet heller ikke på sammen måde mere.
Der blev foreslået, at vi drosler ned på antallet af modulkurser fra 2018, og stoppe
Arkibas kurserne.
Måske skal vi udbyde nye typer af kurser indenfor digital overførsel af lyd og film.
Der skal nok også nytænkes i kursus formen, og måske mere gå over til erfar lignende
møder.
Kaj foreslog kurser i forhold til den åbne skole, og forberede arkiverne til at møde
lærer og elever på en ny måde.

Pkt. 5

Anker fremlagde et oplæg fra de folk som skal hjælpe os, men det var et ret
omfattende materiale og nok skudt lidt over målet. De skal fremkomme med et mere
spiseligt og overskueligt oplæg.

Pkt. 6

Evt.
Næste møde er fastsat til den 14. juni kl. 19.30 på ISL
Mødet med arkivsamvirkerne blev fastsat til den 20. 9. med styrelsesmøde kl. 17.00
og møde med samvirkerne kl. 19.00
Et emne til mødet kunne være de enkelte arkivers lejeaftaler og aftaler iøvrigt med
kommunerne. Emnet skal sendes ud til samvirkerne inden mødet så de kan forberede
det.
Webmaster Hanne: Intet nyt vedr. hjemmesiden, kører som normalt.
Vedr. brugerrådet: slægtsforsker på Rigsarkivet i Aabenraa på et tidspunkt i efteråret.
Enkelte arkiver kan deltage med en stand. Nærmere tilgår.
Hanne gjorde opmærksom på at arkivernes dag er den 11. november.
Kaj oplyste at Kliplev havde åbent hus den 20. maj med udstilling om russiske
krigsfanger.
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