Kære Arkiver
Oplæg til årsmødet i Aabenraa d. 10/3 kl. 13.00 – 16.00.

Har LASS en fremtid, eller er vi historie om lidt ?
Rødding d. 13/2 2018
Vores nuværende situation
I forbindelse med strukturreformen i 2007 blev Sønderjyllands Amt nedlagt og ISL, Institut for Sønderjysk
Lokalhistorie, blev lagt ind under Museum Sønderjylland. I begyndelsen fik dette ikke større konsekvenser
for LASS. Arbejdet i ISL fortsatte i store træk som tidligere og Kim Furdal kunne fungere som lokalhistorisk
konsulent, ligesom sekretariatet støttede en række funktioner i sammenhæng med møder, kurser,
seminarer m.m.. Fra 2016 blev der imidlertid skåret ned i bemandingen og Styrelsen i LASS måtte herefter
overtage stadig flere funktioner, hvilket særligt har belastet vores kasserer.
Efter Kim Furdals jobskifte, har ISL og den lokalhistoriske konsulents opgaver været vanskelig at få afklaret
for LASS. Dette skyldes naturligvis de mange ændringer i Museum Sønderjylland. Styrelsen har i lang tid
afventet en redegørelse om de kommende forhold. Efter et brev til ledelsen fik fmd. og næstfmd. omsider
et møde med Museum Sønderjylland ved afdelingschef Viden- og Samlinger Axel Johnsen og enhedsleder
for Historie Carsten Porskrog Rasmussen.
Det stod herefter klart at aktiviteterne i ISL fremover vil koncentrere sig om billedsamlingen, og at der ikke
var afsat noget til den lokalhistoriske konsulents funktioner. Der fremkom gode ønsker om et begrænset
samarbejde omkring lån af lokaler og kursusforløb vedr. billedbehandling. Vi må dermed med beklagelse
konstatere at vi fremover kun har en meget beskeden tilknytning til Museum Sønderjylland.
Der blev herefter hurtigt aftalt et møde mellem forskningsleder Hans Schultz Hansen fra Statens Arkiver i
Aabenraa og undertegnede. Her mødte vi en fremstrakt hånd fra Statens Arkiver afd. Aabenraa om et
udvidet samarbejde, der på enkelte områder kan erstatte det tidligere samarbejde med ISL, ikke mindst
vedr. benyttelse af lokaler m.m. men også omkring emner og indput til halvdagsseminarer. Dette muliggør
at vi kan opretholde hovedparten af vores aktiviteter i de gode rammer i Aabenraa. Det er i kraft af dette at
vi igen i år har mulighed for at samles til årsmødet i de sædvanlige rammer.

På dette grundlag tog styrelsen en grundig drøftelse.
-Vi kan konstatere at LASS ikke er i stand til at videreføre sit sædvanlige arbejde under de givne vilkår.
-Der er ikke længere en lokalhistorisk konsulent tilknyttet ISL og dermed LASS.

-Der er heller ikke længere nogen sekretariatsfunktion tilknyttet LASS og dermed vil tilbud til
medlemsarkiverne generelt skulle udarbejdes og afvikles af styrelsen, eventuelt suppleret af tilkøbte
kursusforløb.
-Hermed vil situationen være at LASS ikke længere vil kunne tilbyde den sædvanlige støtte til arkiverne.
Samtidigt vil arbejdspresset på styrelsen stige dramatisk og det vil samtidigt være nødvendigt at hæve
kontingentet for medlemskab.
-Da dette på mange måder virker uholdbart, fremlægger vi nu følgende alternativer for LASS fremtid til
drøftelse og beslutning ved årsmødet:

Alternativ 1.
En nedlæggelse af LASS.
Hermed anerkendes at det ikke vil være muligt at videreføre arbejdet til arkivernes tilfredshed under de
nuværende forhold.
I den nye strukturelle virkelighed er det naturligt at Arkivsamvirkerne overtager ansvaret for de fælles
aktiviteter, kurser m.m. med udgangspunkt i de enkelte kommuner.
Det foreslås at LASS formue fordeles ligeligt til:
A

En uddannelsesfond administreret af SLA til støtte for kurser i SLA regi for de
sønderjyske arkiver der er medlem på ophørstidspunktet.

B

Støtte til arkivernes aktiviteter i forbindelse med 100 års jubilæet for
genforeningen.

C

Støtte til hjemmesiden www.denstorekrig1914-1918.dk

Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hvor endelig opløsning og anvendelse af vores
økonomiske midler vedtages.

Alternativ 2.
En videreførelse af LASS med begrænset ambitionsniveau.
I store træk enkelte kurser indkøbt fra SLA og dertil et – til to årlige halvdags seminarer/foredrag i
samarbejde med Statens Arkiver afd. Aabenraa, Historisk Samfund for Sønderjylland og Museum
Sønderjylland.
Dette indebærer at kontingent hæves samtidigt med at servicen nedsættes. Styrelsens budgetforslag
afspejler denne situation.
LASS formåls § begrænses.

Alternativ 3.
Videreførelse af LASS som en ren interesseorganisation/sammenslutning af arkiver i Sønderjylland.
Dette kunne være interessant ud fra en betragtning om at vi naturligt vil kunne indgå i drøftelser med en
større tyngde end et Samvirke der i sagens natur kun dækker en kommune. Fordelen ved denne retning er
at vi så kan være med til at holde et vist niveau blandt kommunernes håndtering af arkivdriften.
Måske kunne man tænke sig at foreningen kører videre med 2 årlige møder – et forårsmøde og et
efterårsmøde med faglige indslag.
Det er dog meget nærliggende at forestille sig at opbakningen omkring LASS vil fade ud med denne
funktion som det bærende.

Jeg ser frem til en grundig drøftelse og beslutning ved det kommende årsmøde.

Med venlig hilsen
Fmd. Anker Ravn Knudsen

