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Referat fra LASS styrelsesmøde  

Mandag d. 23/1 kl. 19.30 i Lokalhistorisk arkiv i Gråsten 

Tilstede: Anker, Bodil, Birgitte, Hanne C., Hanne N. (referent). Afbud fra Nels. 

 

1 Siden sidst. 

På Gråsten arkiv er kommet ny arkivleder. Preben Vagn Knudsen har overtaget i 

stedet for Else Egholm. Else fortsætter som menigt medlem.   

 

Holsted arkiv har fået avanceret udstyr til digitalisering af gamle postkort.  

 

Tønder arkiv har fået bevilget  60.000 kr fra Norlys til teknisk udvikling, og 

230.000 kr fra Region Sydjyllands kulturpulje, som skal bruges til projektudvikling, 

undervisning etc. af appen GuideU.  Nikolaj Flymann, som har været ansvarlig før, 

er nu igen tilknyttet projektet, i 8 måneder med 20 timer om ugen. Arbejdssted 

bliver Tønder arkiv. Arbejdet starter i februar, og appens teknik bliver 

«genopfrisket». Velux fonden udbyder igen pulje, hvorfra man håber at få svar på 

ansøgning.  

 

2 Arkiv æsker med LASS materiale. Opfølgning. 

Materialet består af papirer helt tilbage fra 1999, med udgangspunkt i Kim 

Furdals arbejde, bl.a. kursusmateriale, regnskaber etc. En kortfattet liste over 

indhold (uden sortering) laves af Bodil, med en oversigt for hver kasse. Der er i alt 

5 kasser. Oplysningerne samles i et Word dokument til brug for styrelsen. 

Materialet må blive stående på Gråsten arkiv.  

 

3 Planlægning af næste årsmøde. Herunder regnskab og budget m.m. 

27/3 Formøde i styrelsen fra kl. 17 med dagens ret, selve mødet kl. 19-21.30, inkl. 

kaffe og kage, til ca. 25 personer. Kl. 19: Dagsorden efter vedtægterne. 20.30 – 

21.30 Foredrag med Carsten Porskrog Rasmussen. Hanne N. spørger om 

honorar/Folkeuniversitet? Anker spørger Jørn Rasmussen, om han vil være 

ordstyrer.  Indbydelse (ved Anker) udsendes første uge af marts, derefter 

nyhedsbrev og reminder. Der mangler et bestyrelsesmedlem og en suppleant, vi 

leder videre. Anker laver oversigt over, hvem der er på valg.  

Regnskab er på plads og underskrevet. Styrelsen gennemgik regnskabet, 

bankudgifter er forbløffende høje og forårsager et underskud, Anker tager 

diskussion med banken. Pengene er primært blevet brugt på medlemmerne. I 

posten ”bestyrelsesmøder” kommer fra 2023 udgifter til bestyrelsens formøde til 

generalforsamlingen. Der udsendes opfordring til kontingentindbetaling i februar. 

Budget for 2024: Indtægter: vi regner med uændrede kontingentindbetalinger for 

2024. Udgifter stort set som 2023 med en lille fremskrivning især på 

kursusudgifter. Bankudgifter skal ned. Derudover sættes 2000 kr. til IT-udgifter, 

og det samme for 2025, som en opsparing til udskiftning af webmasters udstyr. 
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Anker laver beretning på forhånd, udsendes til styrelsen.  

Bestyrelsen konstituerer sig efter mødet.  

 

4 Møder om de kommunale arkivalier i Haderslev Arkiv. I samarbejde med 

Arkivsamvirkerne. 

Arkivleder Bent Vedsted Rønne er villig til at deltage og komme ud til de enkelte 

arkivsamvirker, Hanne N. spørger ham om, hvilke datoer han kan. Hanne N. laver 

udkast til indbydelse til arkivsamvirkerne med beskrivelse af indhold, med mulige 

datoer. Mulige steder kunne være Rødding centret, Emanuel i Skærbæk, Ulkebøl 

multihus, Haderslev arkiv, Nygadehuset i Aabenraa (eller andet sted, som 

arkivsamvirkerne vælger). Det er også muligt at deltage i en anden arkivsamvirke 

kreds, hvis datoen passer bedre.  Afholdes om efteråret.  

 

5 Hjemmeside / kommunikation. 

Den nye hjemmeside www.lass-sdjarkiver.dk kører fint, er begyndt at blive brugt. 

Links i nyhedsbrev virker ikke, det arbejdes der på. Nyheder og artikler til 

nyhedsbrev modtages med glæde. Styrelsen udtrykte stor taknemmelighed for 

Hanne Christensens store og uvurderlige arbejde med at få den nye hjemmeside 

op at køre.  

 

6 Ide´ om ture/udflugter til Det Danske Centralbibliotek i Flensborg, Slesvigske 

samling, Det tyske museum og Arkiv i Sønderborg.  

Et besøg på Det danske Centralbibliotek kunne ses i en sammenhæng med ideen 

nævnt i punkt 7 om digitaliseringssamarbejde, foråret 2024. Derefter vil det være 

logisk at besøge Det tyske museum og arkiv i Sønderborg. Der arbejdes videre 

med ideen.  

 

7 Eventuelt. 

Diskussion om at få nye medlemmer af de lokalhistoriske foreninger er vigtig, 

tages op som eventuel kursusdag for medlemmerne af LASS senere. Gerne med 

udgangspunkt i en succeshistorie og nede på jorden. «Husker du?» 

arrangementer tiltrækker mange. Birgitte tager det med til SLA. Tages op på 

næste styrelsesmøde. 

 

Henvendelse fra Slesvigske Samling, Flensborg, i december om møde, hvor 

samarbejde med erfaringsudveksling om digitalisering på arkiverne var på 

tapetet. Indbydelsen kunne ikke udsendes pga problemer med LASS´hjemmeside. 

Kan dette gentages i Danmark i LASS regi? Et kursus med nogle af de samme 

fagpersoner, hvor emnet vendes og diskuteres? Samlet henvendelse til 

Veluxfonden med ansøgning om finansiering af et sådant møde? Styrelsen blev 

enige om at gå videre med ideen. Heri kunne også indgå muligheden for at 

udlåne dyrt materiel mod en ydelse. Birgitte skriver til Marco fra Den slesvigske 

Samling for at få nærmere information og orienterer om, at vi gerne vil indgå i et 

samarbejde herom. Se også punkt 6. Tages op på næste møde. 

 

Næste møde: Ved styrelsesmødet d. 27.3. og derefter d. 24.4. kl. 19.30 i 

Gråsten. Efterårets møder aftales d. 24.4.  


