Referat af Årsmøde i LASS, 10. marts 2018.

Sønderborg 17. marts 2018.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet
3. Godkendelse af dagsorden
4. Formandens beretning
5. Revideret regnskab for 2017 ved kassereren
6. LASS fremtid. Set i lyset af de ændrede forhold for foreningen, sætter
styrelsen 3 mulige fremtidsscenarier til drøftelse og afstemning.
6. Fastsættelse af budget for 2019
7. Fastsættelse af kontingent for 2019. Styrelsen foreslår en
kontingentforhøjelse på 100 kr., dvs. fra 250 kr. om året til 350 kr. om året
8. Indkomne forslag
9. På valg til styrelsen er:
Anker Ravn Knudsen, Rødding Lokalhistoriske Arkiv
Kaj Lassen, Kliplev Lokalhistoriske Arkiv
10. Suppleanter:
Jytte Ludvigsen, Christiansfeld Lokalhistorisk Arkiv
Vakant
11. Revisor og revisorsuppleant:
Frede Gotthardsen, Løgumkloster Lokalhistoriske Arkiv
Merethe Jensen, Kliplev Lokalhistoriske Arkiv
12. Den lokalhistoriske konsulents beretning for 2017
(udgår da vi ikke længere har en sådan).
(Skal ikke godkendes af årsmødet)
13. Eventuelt.
Der var mødt 27 personer op til Årsmødet.
Der var repræsentanter for følgende medlemsarkiver og medlemsforeninger: Vojens, Nordborg,
Gråsten, Øster Lindet, Kliplev, Bovrup-Varnæs, Jels, Ulkebøl, Kegnæs, Sønderborg, Haderslev,
Christiansfeld, Skrave, Tønder, Skodborg, Rødding og Starup.
Der var således 17 stemmeberettigede.
Formanden for LASS, Anker Ravn Knudsen bød velkommen og foreslog Hanne Christensen,
webmaster for LASS, som referent. Dette tilsluttede de fremmødte sig.
Ad 1: Valg af dirigent:
Styrelsen foreslog Karl-Erik Olesen, Sønderjysk Skolemuseum og Starup Sogns Lokalhistoriske
Arkiv, som dirigent. Han var tilstede og villig til at påtage sig hvervet.
Der var ingen andre forslag og Karl-Erik Olesen blev valgt.
Ad 2: Godkendelse af afholdelse af årsmødet:
Dagsorden og indkaldelse er dateret 13. februar 2018 og udsendt pr. mail til medlemmerne samt
lagt på LASS´ website 15. februar 2018.
Dermed er de i vedtægterne angivne 3 ugers varsel for indkaldelse til årsmødet overholdt.
Ad 3: Godkendelse af dagsorden:
Der er en trykfejl i dagsordenen idet der er opført 2 punkter med nr. 6.
Dette foreslås løst ved, at punkterne:
6. LASS fremtid. Set i lyset af de ændrede forhold for foreningen, sætter
styrelsen 3 mulige fremtidsscenarier til drøftelse og afstemning.
6. Fastsættelse af budget for 2019
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Ændres til:
6. LASS fremtid. Set i lyset af de ændrede forhold for foreningen, sætter
styrelsen 3 mulige fremtidsscenarier til drøftelse og afstemning.
6a. Fastsættelse af budget for 2019
Forslaget blev godkendt af de fremmødte.
Spørgsmål fra de fremmødte: I indkaldelse kaldes det ”Årsmøde”, men i vedtægterne står det
”Generalforsamling”.
Dirigent: Det er en formuleringssag, men har ingen reel betydning for mødets afholdelse.
Ad 4: Formandens beretning:
Anker Ravn Knudsen fremlagde beretningen:

”Beretning for LASS 2017 - 2018
Ved årsmødet sidste år deltog 18 medlemmer inkl. styrelsen, en lidt mindre tilslutning
end sidst.
Ellen Jensen, Skodborg Hjemsavnsarkiv, Birgitte Thomsen fra Tønder lokalarkiv og Leif
Jacobsen fra Christiansfeld Lokalhistoriske arkiv blev genvalgt. Alle for en 2 årig periode.
Som suppleant genvalgtes Jytte Ludvigsen, men det var ikke muligt at opstille en
kandidat til den 2. suppleant der derfor har været vakant i perioden.
Der var genvalg til Frede Gothardsen, Tønder som revisor. Som revisorsuppleant blev
Merethe Jensen, Kliplev genvalgt.
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. Det har været et år med stor
usikkerhed om vores fremtidige samarbejde med ISL og vi har måttet konstatere at vi
ikke længere har kunnet forvente den sædvanlige støtte i vores arbejde. Kirsten Clausen
har i en periode været fungerende i stillingen som lokalhistorisk konsulent, men måtte
sande at der ikke blev afsat tilstrækkelig med tid til indsatsen som lokalhistorisk
konsulent. De sidste styrelsesmøder har stort set kun handlet om vores uafklarede og
uholdbare situation i samarbejdet med ISL. Dette vil jeg komme ind på senere i
beretningen.
Blandt de øvrige emner igennem det sidste år tid kan nævnes:
-LASS hjemmeside er løbende blevet drøftet og opdateret. Hjemmesiden der nu er
hovedkontakten til vores medlemmer administreres af Hanne Christensen. Som følge af
ændringer i Museum Sønderjyllands struktur findes der ikke længere en fælles indgang
til arkiverne via ISL. Hanne har lagt de væsentligste elementer herfra ind på vores
hjemmeside, men samlet set er det en svækkelse af informationer og kommunikation.
-Vi har bestræbt os på at planlægge en markant markering af genforeningsårets 100 års
jubilæum. I 2017 blev kurset med titlen ”Omgang med pressen og brug af de sociale
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medier” gentaget med et godt resultat. Ud fra ideen om at afholde en
ideudviklingskonkurrence blandt studerende fra udvalgte uddannelser havde vi igangsat
et udviklingsarbejde med Ecommerce Hero i Herning, der beskæftiger unge
nyuddannede praktikanter indenfor formidling. Det viste sig undervejs at dette ikke
var en simpel opgave at følge til dørs og vi måtte desværre afbryde samarbejdet i
erkendelse af at vi i styrelsen ikke så os i stand til at løfte opgaven tilfredsstillende. Vi
opfordrer fortsat arkiverne til at markere jubilæet og har fortsat en målsætning om at
støtte lokale initiativer økonomisk.
-Tilmelding, betaling og afviklingen af kurser har i det seneste år i højere grad end
tidligere været lagt i hænderne på styrelsen. Ikke mindst har vores kasserer haft et
betydeligt ansvar for at sørge for tilmeldinger og betaling m.m. Vi har kunnet konstatere
at der er en aftagende tilslutning til kurserne, hvilket har medført flere aflysninger. Dette
har naturligvis været drøftet i styrelsen. Måske er den væsentligste årsag at arkiverne
generelt er godt med hvad angår modulkurser og at Arkibas nu kører så godt at der
heller ikke på dette område er det store behov for kurser i øjeblikket.
Under normale omstændigheder ville et kursusprogram for 2018 være udsendt i
slutningen af året.
Dette har i år ikke kunnet lade sig gøre fordi der ikke har været en lokalhistorisk
konsulent til at samle og koordinere samt medvirke i kursusforløb. Måske kunne
styrelsen have påtaget sig opgaven og få præsenteret et beskåret kursusprogram med
bistand udefra bl.a. fra SLA side, men der har været så mange løse ender med hensyn til
rammer, afvikling m.m. at det ikke er blevet til noget. Vi må med beklagelse konstatere
at der ikke foreligger et program for dette år.
-Arkiv.dk viser fortsat stor aktivitet. Den har imponerende besøgstal og det har
resulteret i en del henvendelser til arkiverne og hjemmesiden er med til at ramme et nyt
publikum.
-SLA´s årsmøde var igen 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 aflyste vi p.g.a den uafklarede situation med
ISL.
-Konsekvenserne af ændringerne i Museum Sønderjylland har længe været uklare for os i
styrelsen. Vi har allerede forrige år kunnet konstatere at vi ikke længere kunne påregne
den sædvanlige støtte fra ISL. Et samarbejde der har været grundlæggende i hele LASS
levetid. Vi har på mange måder været handlingslammet i det sidste års tid. Små
grundlæggende oplysninger begyndte at vise sig i slutningen af året. Da den nye stilling
til ISL blev opslået drejede det sig for det første om en tidsbegrænset stilling og der var
ikke nævnt noget om funktionen som lokalhistorisk konsulent. Da vi ikke fik udmeldinger
om det fremtidige samarbejde, skrev vi til Museum Sønderjyllands direktør Henrik
Harnow, og bad om et møde med henblik på at få afklaret det fremtidige samarbejde.
Efter mødet med afdelingschef for Viden og samlinger Axel Johnsen og enhedsleder for
Historie Carsten Porskrog Rasmussen måtte vi konstatere at der fremover kun ville være
en meget beskeden tilknytning mellem LASS og Museum Sønderjylland og at ISL
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fremover ville koncentrere sin indsats om billedsamlingen og ikke kunne tilbyde hverken
nogen form for sekretariatsbistand eller konsulentfunktion. Herefter havde
undertegnede et konstruktivt møde med forskningsleder Hans Schultz Hansen fra
Statens Arkiver i Aabenraa. Her blev vi mødt af en fremstrakt hånd, men samtidig må
det erkendes at dette samarbejde kun vil kunne løse en del af vores udfordringer.
På dette grundlag drøftede styrelsen de kommende forhold- og muligheder for LASS
virke, hvilket førte frem til det oplæg med tre forskellige scenarier for LASS fremtid der
skal drøftes senere i dagsordenen.
-Jeg vil gerne afslutte denne beretning med at sige tak til Jane Nissen og Kirsten Clausen
fra ISL i den tid det varede og til vores webmaster Hanne Christensen, for et godt
samarbejde i det forløbne år. En særlig tak til Ellen Jensen for et stort arbejde med at
overtage ansvaret for opkrævning af kontingenter og betaling og tilmelding til kurser.
En stor tak til styrelsen for gode og fordomsfrie drøftelser omkring fremtiden for LASS.
Det har været et frustrerende år for os alle, men den gode dialog internt har gjort at vi
dog har været i stand til at holde sammen på det meste ind til nu.
Det skal blive spændende at høre hvad dette årsmøde konkluderer om fremtiden for
LASS. Historisk set har LASS funktion fra starten været koblet sammen med
Sønderjyllands Amt og den stærke kulturhistorie i Sønderjylland. For mig er der ingen
tvivl om at duoen ISL og LASS har været med til at sikre et meget højt aktivitetsniveau og
ikke mindst et højt kvalitetsniveau i de sønderjyske lokalhistoriske arkiver.
Anker Ravn Knudsen

fmd. LASS.”

Spørgsmål: Har LASS modtaget skriftlig besked fra Museum Sønderjylland ang. nedlæggelsen af
funktionen som lokalhistorisk konsulent på ISL?
Anker Ravn Knudsen: Styrelsen vidste, at der var ændringer på vej efter Kim Furdal skiftede job og
at Museum Sønderjylland stod overfor ændringer i organisationen.
Ved gennemlæsning af stillingsopslaget til stillingen på ISL kunne Styrelsen konstatere, at
konsulentarbejdet ikke blev omtalt i stillingsopslaget.
Men LASS har ikke modtaget nogen henvendelse fra Museum Sønderjylland ang. stillingen.
Styrelsen valgte, som omtalt i beretningen, at kontakte Museum Sønderjyllands ledelse ang. det
fremtidige samarbejde. Her fik repræsentanterne fra styrelsen det klare indtryk, at ISL fremover skal
have mere fokus på fotos, billed- og lydmateriale. Der er ikke længere en funktion som lokalhistorisk
konsulent i Museum Sønderjyllands organisation.
Der foreligger intet skriftligt herom, udover mailkorrespondance og Anker Ravn Knudsens referat af
mødet med Museum Sønderjylland. Referetat er naturligvis også sendt til Museum Sønderjylland,
der ikke har haft indsigelser til referatet.
Dirigent: Kulturarvsstyrelsen har gennemført en lovpligtig kvalitetsvurdering af bl.a. Museum
Sønderjylland. Her er blandt andet peget på, at funktioner som hidtil blev varetaget af mindre og
selvstændige museer, samt diverse samarbejde (herunder funktionen som lokalhistorisk konsulent)
ikke er egentligt museumsarbejde og derfor skal udskilles.
Groft opridset kan siges at følges Kulturarvsstyrelsens indstillinger ikke, kan museets tilskud
beskæres.
Spørgsmål: Har Kulturarvsstyrelsen direkte peget på konsulentfunktionen som en besparelse?
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Dirigent: Konsulentfunktionen hører ikke til i museumsarbejdet. Det fremgår af Kulturarvsstyrelsens
kvalitetsvurdering, at denne og andre funktioner skal udskilles af Museum Sønderjylland.
Anker Ravn Knudsen: Det tager tid, at få ledelsesmæssige beslutninger overvejet og gennemført.
Museum Sønderjyllands ledelse har brugt 2017 på at få overblik over den bestående og fremtidige
struktur, der gennemførtes med virkning fra januar 2018.
Styrelsen for LASS kan kun beklage, at LASS ikke har fået en direkte besked og en klar udmeldelse
ang. det fremtidige samarbejde fra Museum Sønderjyllands ledelse. Samtidig har ikke blot LASS,
men også ISL i 2017 befundet sig i en uafklaret situation.
De fremmødte godkendte herefter beretningen.
Ad 5: Revideret regnskab for 2017 ved kassereren:
Kasserer Ellen Jensen fremlagde det reviderede regnskab for 2017.
LASS´ formue var ved udgangen af 2016 på 124.828 kr., men ved udgangen af 2017 på 98.367 kr.
Af regnskabet ses et underskud på 26.461 kr. Det skydes især faldende kursusindtægter, da en del
kurser har været gennemført med meget få kursister eller måtte aflyses.
Samtidig var der i 2017 en del kurser, hvortil der måtte hentes op til 3 undervisere udefra. Udgifter til
kurserne var derfor større end tidligere år.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, hvorefter det godkendtes af de fremmødte.
Ad 6: LASS fremtid. Set i lyset af de ændrede forhold for foreningen, sætter styrelsen 3
mulige fremtidsscenarier til drøftelse og afstemning:
Anker Ravn Knudsen gennemgik de 3 scenarier, som også var udsendt sammen med dagsorden:
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.
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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.
Spørgsmål: Ligger der også økonomiske argumenter til grund for Styrelsens 3 alternativer? Og er
alternativ 2 udgangspunktet for budgettet for 2019, hvis ja- er det så det ”dyreste” af de skitserede
scenarier?
Anker Ravn Knudsen: Ja, økonomien er vigtig faktor.
Niveauet fra tidligere år kan ikke opretholdes med de nuværende midler.
Som udgangspunkt er alternativ 2 det ”dyreste”, da det indeholder mange kurser mm. og er derfor
baggrunden for det foreslåede budget for 2019.
Spørgsmål: Hvor mange medlemmer har LASS?
Ellen Jensen: Der er pt. 63 medlemmer af LASS.
Kommentarer fra de fremmødte på baggrund af de 3 alternativer:
Kommentar 1: Det handler om at finde en fremtidig rollefordeling mellem LASS, SLA og
Arkivsamvirkerne i de enkelte kommuner.
Kommentar 2: Forslag 1 – nedlæggelse virker uundgåelig. Formuen skal derefter deles mellem
medlemmerne eller alternativt samvirkerne.
Kommentar 3: Haderslev er imod en nedlæggelse. Dels er LASS en unik sammenslutning, dels vil
det senere være svært at genoprette en organisation, når/hvis behovet viser sig for én fælles
platform.
Haderslev hælder mod alternativ 2, men er stærkt imod en nedlæggelse.
Kommentar 4: Med 63 foreninger og en formue på ca. 98.000 kr. (ved udgangen af 2017) vil det kun
blive små beløb til hver medlemsforening. Så er Styrelsens forslag om fordeling af midlerne bedre.
Kommentar 5: LASS skal bevares som en fælles organisation for arkiverne. En nedlæggelse vil
betyde, at lokalarkiverne mister en fælles stemme.
#
Spørgsmål: Kan man fortsætte dialogen med Museum Sønderjylland og håbe på forståelse?
Anker Ravn Knudsen: Museum Sønderjylland har meldt ud på mødet mellem LASS og Museet, at
der kan samarbejdes om lokaler og kurser, såfremt det økonomisk og arbejdsmæssigt vil være
omkostningsneutralt for museet.
En dialog vil være positivt, men LASS står ikke særligt stærkt overfor Museum Sønderjylland i den
forbindelse.
#
Spørgsmål: Arkivsamvirket i Sønderborg (SKLA) har skrevet til LASS og SLA om problematikken.
Samvirket føler, at informationerne om nedlæggelse af konsulentfunktion og samarbejde med LASS
er kommet meget sent ud.
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Kan det tænkes, at Samvirkerne kan presse Museum Sønderjylland – evt. via pressen – til fortsat at
opretholde konsulentvirksomheden?
Dirigent: Museerne i hele landet skal skære ned på ikke-kerneopgaver – herunder
konsulentfunktionen for lokalarkiverne, der hidtil har været en del af opgaverne på ISL. Der er
meget pres på museerne for at opfylde kravene i kvalitetsvurderingerne fra Kulturarvsstyrelsen.
Anker Ravn Knudsen: Arkivsamvirkerne kan jo mødes for at drøfte fælles opgaver og
problematikker, hvis LASS skulle blive nedlagt. Det vil være en logisk konsekvens.
#
Kommentar 6: Går ind for en fælles organisation i LASS fremover.
Måske skal arkiverne synliggøre deres arbejde bedre – f.eks. via indsendelse af spørgeskemaerne
til kulturministeriet, der opregner arbejdstid og mandeår på de lokale arkiver/foreninger.
Svar: Mange arkiver udfylder disse skemaer via SLA, men der er også mange, der ikke indsender
oplysningerne.
#
Spørgsmål: Hvad er konsekvensen i forholdet mellem økonomi og faglighed fremover?
Anker Ravn Knudsen: Prisen på kurser vil blive øget i forhold til LASS´ hidtidige priser – det vil
måske blive samme pris som kurser udbudt af SLA.
Hvordan det så går med tilslutningen til kurserne afhænger nok af kursusdeltagernes afstand til
f.eks. Vejle, hvor SLA afholder kurser.
Nogle arkiver i det nordlige Sønderjylland har kortere til Vejle end til Aabenraa.
Meget afhænger af, hvilke kurser der udbydes, hvorhenne, leje af lokaler og så videre. Meget
afhænger af økonomien.
Derudover vil mange kurser betyde en yderligere belastning af LASS´ styrelse, herunder blandt
andet tid og kørepenge, da Styrelsen skal stå for det praktiske ved kurser/møder i LASS.
#
Spørgsmål: Er der tilsvarende problemer i andre amter? Det er vigtigt at bevare det vi har. Ellers vil
arkiverne blive afhængige af kurser mm. udbudt af SLA.
Anker Ravn Knudsen: LASS´ hidtidige ordning med ISL og konsulentfunktionen via Museum
Sønderjylland er helt unik. Der er intet tilsvarende i Danmark.
Der er rester af et samarbejde i Ribe og Vejle, hvor konsulentfunktionen er overtaget af et
Stadsarkiv eller lignende.
#
Kommentar 7: Måske skal man se på planlægningen af kurserne. Nogle kurser udbydes ved SLA
på én dag, mens samme kursus kører over 2 dage i LASS.
Næstformand Birgitte Thomsen: Kurser udbudt af LASS følger SLA´s modulkurser. Det er det
samme indhold og de samme undervisere.
SLA tilrettelægger modulkurser i hele landet og kan fremover også gøre det i Sønderjylland. Men
hvis LASS (eller en anden organisation) ikke længere udbyder kurser, vil det alene være op til SLA,
hvilke kurser, der udbydes, hvorhenne og hvilke datoer.
#
Kommentar 8: Der er ikke nødvendigvis kursusprisen, der er afgørende for deltagelsen, men oftere
kørsel og tidsforbrug, der begrænser deltagelse i kurser.
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Kommentar 9: Der er kun mødt 27 personer til Årsmødet fra 63 medlemsarkiver/foreninger. Nogle
kommer endog fra samme arkiv.
Med henblik på dagsordenen, så virker opbakningen ikke imponerende.
#
Kommentar 10: Måske skulle man vende spørgsmålet om og spørge: Hvad har vi fået ud af LASS?
Anker Ravn Knudsen: LASS er stiftet 1979 og var fra starten tæt knyttet til ISL, hvilket samtidig
betød at konsulenten på ISL havde ”fingeren på pulsen”, når det gjaldt arkivernes forhold,
muligheder og arbejdsområde.
Kurser udbudt af LASS har uddannet arkivmedarbejderne og udbredt kendskabet til standarder i
registrering, bevaring og formidling.
LASS udøvede indflydelse, da der opstod en splittelse i arkivverden mellem SLA og ODA (=
Organisationen Danske Arkiver, fortrinsvis byarkiver og stadsarkiver). Her var LASS fortaler for at
bevare og støtte de mindre lokale sognearkiver med frivillige i modsætning til andre aktører, der
ønskede ét arkiv pr. kommune med ansatte professionelle arkivarer.
Kommentar 11: LASS´ indflydelse har været vigtig. En nedlæggelse af LASS kan på længere sigt
betyde en devaluering / nedlægning af lokalarkiverne i fremtiden. Det er vigtigt at bevare én fælles
stemme.
Birgitte Thomsen: I Sønderjylland er der pt. 1 Stadsarkiv, der ligger i Haderslev. Kommunerne har et
samarbejde på kulturområdet, der betyder at kommunale arkivalier og arkiver sendes til Haderslev.
Det kan betyde, at lokalarkiverne på længere sigt må henvise stadigt flere til centrale arkiver
(Rigsarkivet Aabenraa eller Haderslev), der ligger centralt i modsætning til lokale arkivalier, der
indsamles og bevares lokalt på lokalarkiverne.
Mange gæster ønsker at aflevere arkivalier og fotos lokalt og vide, at de forbliver i lokalområdet,
hvor materialet kommer lokalbefolkningen til gavn.
Den lokale forankring er vigtig for lokalarkiverne, LASS og for en lokalhistorisk konsulent.
Samtidig fungerer lokalarkivet i mange mindre lokalsamfund som samlingssted, idet andre
institutioner (f.eks. skole og forvaltning) er flyttet væk fra lokalsamfundet.
Kommentar 12: LASS har gennemført og iværksat mange ting.
Hvis LASS skal fortsætte, så kan man forestille sig at dele af Styrelsen vil trække sig, da nye vilkår
kan betyde mere praktiske arbejdsopgaver og tidsforbrug, end da den enkelte blev valgt ind i
Styrelsen.
Kommentar 13: Nedlæggelse er et alternativ, men arkiverne vil komme til at mangle LASS på
mange områder.
Kan man forestille sig, at samarbejde med Rigsarkivet Aabenraa, da arkivarbejdet begge steder har
mange ligheder?
Anker Ravn Knudsen: LASS har drøftet det med Rigsarkivet Aabenraa og har mødt megen velvilje
og forståelse. Foreløbig er der tilsagn om benyttelse af foredragssalen mm. ved møder/kurser i
LASS – indenfor Rigsarkivets åbningstid.
Rigsarkivet er som andre offentlige institutioner pressede på økonomi og tid. Vi kan derfor på ingen
måde forvente at Rigsarkivet afløser ISL som primær samarbejdspartner og slet ikke i samme som
ISL har gjort indtil 2017.
Kommentar 14: Lokal og folkelig forankring er vigtigt. Måske kan man nytænke en forening /
organisation, der kan tale lokalarkivernes sag.
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Kommentar 15: Det er beklageligt, hvis LASS nedlægges, men med det begrænsede fremmøde i
dag og de foregående år til Årsmødet, tyder jo på en manglende interesse fra medlemmerne.
Måske kunne man i Arkivsamvirkerne udpege medlemmer til et udvalg, der kan lave 2 årlige møder
på tværs af arkiversamvirker og kommuner.
Birgitte Thomsen: Lokalforankring er vigtig, men samtidig skal de enkelte lokalarkiver ikke blive til
”lokale ø´er” uden kontakt til andre lokalarkiver.
Det er vigtigt, at kunne løfte i fællesskab og finde fælles løsninger på fælles opgaver.
Hvis LASS nedlægges - så lukker også LASS´ hjemmeside, herunder også listen med
kontaktoplysninger på medlemmerne, ligesom også pladsen som LASS´ repræsentant i Brugerrådet
på Rigsarkivet Aabenraa forsvinder.
Lokalarkivernes støtte via LASS til www.denstorekrig1914-1918.dk samt alle tiltag og orientering i
forbindelse med markeringen af 100-året for Genforeningen vil forsvinde.
Kommentar 16: Det er udtryk for dalende tilslutning til LASS når kun 1/3 af medlemmerne er
repræsenterede til årsmødet. Særligt med tanke på dagsordenen.
Kommentar 17: Det lave fremmøde skyldes muligvis utilstrækkelig formidling af Årsmødets
vigtighed overfor medlemmerne.
Anker Ravn Knudsen: Selvfølgelig er det skuffende at kun 17 af 63 medlemmer er repræsenteret.
Der er udsendt indkaldelse i god tid, oplysningerne har ligget øverst på LASS hjemmeside i 3 uger
og der er udsendt en huske-mail ugen før mødet. Teksten var fremhævet med både rød og blå skrift
i både mail og på hjemmeside.
Alternativt kunne Styrelsen have udsendt et brev til hvert arkiv – men portoen koster en formue.
En nedlæggelse af LASS vil betyde, at en del af opgaverne naturligt vil skulle overtages af
arkivsamvirkerne.
Kommentar 18: Faldende tilslutning er skuffende til Årsmødet. Men ville der være en større
tilslutning, hvis LASS nedlægges nu, og man senere ønsker at starte en tilsvarende funktion op?
Så er det bedre, at bevare dele af LASS.
Kommentar 19: På basis af LASS kan der med en ny struktur, nye vedtægter og opgaver bygges
videre.
#
Spørgsmål: Kan man omdanne LASS til en overbygning / paraplyorganisation for Arkivsamvirkerne?
Anker Ravn Knudsen: Det er en mulighed. Man kan opfordre arkivsamvirkerne til at deltage i det
eventuelle ekstraordinære årsmøde.
Birgitte Thomsen: Man skal ikke tage den manglende tilslutning til årsmødet som et argument for at
nedlægge LASS. LASS har været og kan forblive et mødepunkt for medlemmerne i et overordnet
fællesskab, der ikke udelukkende varetager og udbyder kurser.
#
Spørgsmål: Hvis årsmødet i dag beslutter, at LASS skal nedlægges. Så skal der afholdes et
ekstraordinært årsmøde. Kan nedlæggelsen forkastes på det ekstraordinære årsmøde?
Dirigenten: Ja – det er en mulighed.
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Herefter gik årsmødet over til en afstemning, hvor de 17 stemmeberettigede afgav skriftlige
stemmer.
Afstemning om alternativ 1: Ved at skrive ”Ja” stemmes for en nedlæggelse af LASS, ved at skrive
”nej” stemmes imod en nedlæggelse af LASS.
Uddrag af vedtægterne for LASS:
§ 10. Opløsning:
Stk. 1. Sammenslutningen kan opløses ved vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger
med mindst fire og højst otte ugers mellemrum.
Stk. 2. På den første af disse kræves, at fremmødte medlemmer med mindst 2/3 af generalforsamlingens
stemmetal stemmer herfor. På den anden kræves et flertal af stemmerne.

Der afgaves følgende stemmer:
Ja: 10,
nej: 7,
blanke: ingen.
Der var således flertal for at nedlægge LASS, men da der ifølge LASS vedtægter skal være mindst
2/3 stemmer på det ordinære årsmøde for at LASS kan nedlægges.
Forslaget blev derved nedstemt.
Herefter gik årsmødet over til at stemme om alternativ 2 og 3 i samme afstemning - ligeledes
ved skriftlig afstemning.
Ved at skrive ”2” stemmes for at videreføre LASS som skitseret i alternativ 2, ved at skrive ”3”
stemmes for at videreføre LASS som skitseret i alternativ 3.
Ved denne afstemning gjaldt simpelt flertal.
Der afgaves følgende stemmer:

2: 4 stk.,

3: 10 stk. og 3 stk. blanke stemmer.

Årsmødet tilsluttede sig således styrelsens forslag:
Alternativ 3: Videreførelse af LASS som en ren interesseorganisation/sammenslutning af
arkiver i Sønderjylland.
Ad 6a: Fastsættelse af budget for 2019:
Styrelsen er forpligtet til at udarbejde et budgetforslag til regnskabsåret 2019.
Budgetforslaget er derfor udarbejdet på baggrund af alternativ 2, der umiddelbart fremstår som det
mest omkostningstunge af de 3 alternativer.
Der budgetteres i forslaget bl.a. med kursusudgifter på 25.000 kr. og kursusindtægter på 18.000 kr.,
afsættelse af 10.000 til en formidlingspulje og 8.000 kr. til administration (da LASS fremover ikke
kan påregne praktisk hjælp eller billige lokaler via samarbejdet med ISL).
I budgetforslaget forventes et underskud på ca. 14.000 kr. i 2019 på trods af en forhøjelse af
kontingentet.
Kommentar: Svært at tage stilling til da omfanget af LASS´ fremtidige virke er usikker.
Kommentar: Tages kurserne ud, så bliver underskuddet mindre.
Kommentar: Budgettet er en ramme / et mandat, hvormed styrelsen kan arbejde.
Kommentar: Der er mange forbehold i de fremlagte tal i budgettet.
Det fremlagte forslag til budget for 2019 blev godkendt af de fremmødte.

10

Referat af Årsmøde i LASS, 10. marts 2018.

Ad 7: Fastsættelse af kontingent for 2019. Styrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på 100
kr., dvs. fra 250 kr. om året til 350 kr. om året:
Styrelsen foreslår at øge kontingentet for 2019 med 100 kr. Det skal mindske underskuddet i
regnskabet for 2019.
De fremmødte godkendte forslaget. Kontingentet vil derfor være på 350 kr. i 2019.
Ad 8: Indkomne forslag:
Der var ikke indsendt forslag til Styrelsen forud for Årsmødet.
Ad 9: På valg til styrelsen:
På valg er Anker Ravn Knudsen og Kaj Lassen. Begge deltog i årsmødet.
Anker Ravn Knudsen var villig til genvalg, mens Kaj Lassen ønskede at udtræde af styrelsen.
Hanne Næsborg, Graasten, deltog i årsmødet og var villig til, at opstille til styrelsen.
Anker Ravn Knudsen og Hanne Næsborg blev valgt til styrelsen.
Ad 10: Suppleanter:
På valg var Jytte Ludvigsen, mens pladsen som 2. suppleant var vakant.
Jytte Ludvigsen var villig til at genopstille.
Bodil Gregersen, Graasten, var tilstede ved årsmødet og villig til at opstille som suppleant.
Begge blev valgt til styrelsen.
Ad 11: Revisor og revisorsuppleant:
På valg var Frede Gotthardsen som revisor og Merethe Jensen som revisorsuppleant, som begge
var villige til genvalg.
Begge blev genvalgt af de fremmødte.
Ad 12: Den lokalhistoriske konsulents beretning for 2017:
Efter Kim Furdal fratrådte sin stilling på ISL ved årsskiftet 2016/2017 har der ikke været en
lokalhistorisk konsulent. Punktet bortfalder derfor.
Ad 13: Eventuelt:
Hanne Christensen, webmaster for LASS, opfordrede kraftigt de fremmødte til, benytte
LASS´website, herunder at indsende arrangementer og få disse omtalt i kalenderen samt i
Nyhedsbrevet, og at kontrollere kontaktoplysninger om deres egen forening/ arkiv på
http://lass1979.dk/arkiver-lokalhistorie-foreninger-og-forskningsinstitutioner-isoenderjylland/lokalhistoriske-arkiver-i-sonderjylland/.
Der blev desuden opfordret til at kontakte henholdsvis LASS´ kasserer og LASS´ webmaster ved
ændringer af modtagernes mailadresser til hhv. kontingentopkrævning, modtagelse af Nyhedsbrev
og andre medlemsudsendelser.
Spørgsmål: Der er flere gange omtalt en formidlingspulje – hvad er det, og hvordan får man del i
puljen?
Anker Ravn Knudsen: Det er tænkt som en pulje, der kan søges til lokal markering af 100 året for
genforeningen i 2020. Puljen er tiltænkt som en håndsrækning til initiativer, der markerer jubilæet på
en særlig måde. Det vil sige, at der ikke gives tilskud til udgivelse af årbøger mm.
Styrelsen udsender oplysninger om, hvordan og hvornår puljen kan søges. Styrelsen er
opmærksom på at der skal være en hensigtsmæssig tidshorisont for ansøgning til og udbetaling fra
puljen i forhold til afvikling af projekter.
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Birgitte Thomsen: De mindre arkiver skal have mulighed for at lave lokale aktiviteter. Man kan nå
langt for små midler. Det vil styrelsen gerne understøtte og på den måde kan jubilæet formodentlig
være med til at skabe unikke projekter.
Kaj Lassen: Som et eksempel på en anderledes markering af jubilæet kan nævnes, at
arkivsamvirket i Aabenraa arbejder med et teaterstykke, der skal vise det dansk-tyske forhold. I
teaterstykket følges 2 familier fra 1920 til i dag.

Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer sluttede dirigenten årsmødet kl. 16.20.
Anker Ravn Knudsen takkede Karl-Erik Olesen for at varetage jobbet som dirigent ved årsmødet.

Hanne Christensen
Referent
Webmaster for LASS.
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