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Referat fra møde i arkivsamvirket, den 3. juni 2019
Afbud fra AK
Kassereren oplyser at Samvirket råder over et beløb på ca. 53.700 kr.
Der er senest bevilget 24.000 kr. fra Kultur- og fritidsudvalget til undervisning af lokalarkivernes
frivillige.
Bestyrelsen drøftede proceduren for valg af revisor – Gitte har spurgt hos kommunens juridiske
afdeling som vender tilbage med et svar.
Bestyrelsen ønsker at man fremover konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen ønsker at lave deres egen forretningsorden. Dette arbejdes der videre med på næste
møde.
Der blev refereret fra SLA´s Kredsmøde. Formanden for SLA opfordrer til samindkøb og fælles
ansøgninger om fælles undervisningsmidler.
Arkiv.dk (Arkibas) har rundet 100 mio. visninger og der er lagt 2,4 mio. billeder ind.
Behovet for at kunne digitalisere må forventes at stige. Ringkøbing Lokalarkiv indkøber
maskinel/software til at kunne digitalisere, og vil uddanne 3-4 fra arkivet til at kunne arbejde med at
digitalisere.
Det vil være en hjælp for arkiverne at man får en komplet liste over hvad det er der skal indkøbes
(Især af software) for at kunne være istand til at digitalisere.
Behovet for at kunne digitalisere bør afdækkes inden evt. fælles indkøb og uddannelse – Er der arkiver
som har ressourcer til at kunne hjælpe andre, eller skal man betale for at få sine ting digitaliseret hos
andre arkiver. Arkivsamvirket arbejder videre med at afklare behovet og finde løsninger.
Arkiverne vil få invitation til at deltage på SLA´s modulkursus 1 som afholdes 23. – 24. september 2019
i Ringkøbing – Kursusinvitation sendes ud inden sommerferien.
Arkivsamvirket vil udbyde et Arkibas grundkursus i oktober/november 2019. Kursusinvitation følger.

Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere,
kan du besøge https://www.rksk.dk/databeskyttelse

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

I 2020 vil der blive udbudt et ”Arkibas – for viderekommende” kursus samt Modulkursus efter ønske
fra arkiverne. Ønske om modulkursus afklares ved årsmødet i efteråret 2019.
På det seneste fællesmøde blev der spurgt til om man kan opsætte et skilt som henviser til
Lokalarkivet.
Gitte har undersøgt spørgsmålet og svaret er: Ja man kan søge om at få opsat skilt. Ansøgning sendes
til jens.cordius@rksk.dk Ansøgningen skal indeholde oplysning om tekst og placering. Prisen vil være
på mellem 4.000 og 7.000 kr.
Såfremt der er lokalarkiver der har materiel som kan lånes af andre Lokalarkiver så meld ind til Gitte
på mail: gitte.damgaard@rksk.dk som vil lægge det på arkivernes hjemmeside.
https://lokalarkiver.rksk.dk/lokalarkiverne
Orientering om Ølstrup Lokalarkiv.
Mange arkiver modtager allerede tilskud til huslejeudgift og/eller internetudgift. Er dit lokalarkiv i
den situation at de ikke modtager tilskud så kontakt Gitte på mail: gitte.damgaard@rksk.dk som kan
informere om reglerne for tilskud.
Næste møde: Sidst i august

Venlig hilsen
Gitte Fjord Damgaard
Land, By og Kultur – Kultur, Natur og Fritid
Ringkøbing-Skjern Kommune
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