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Kære ordinære og ekstraordinære medlemmer
2018 generalforsamling og årsmøde, Sammenslutningen af Lokalarkiver
Generalforsamling og årsmøde 2018 for Sammenslutningen af Lokalarkiver finder sted
weekenden den 6. og 7. oktober fra 09.30 lørdag til efter frokost søndag
med mulighed for at tilvælge en søndagsudflugt. For ottende år i træk foregår årsmødet på Hotel Park i
Middelfart, der ligger ved den gamle hovedvej A1 i Middelfart by, fem minutters gang fra banen, fem
minutters kørsel fra motorvejen og to minutter fra den gamle Lillebæltsbro, som i øjeblikket er under reparation. Bemærk venligst, at Vejdirektoratet har annonceret den åbnet i ugen inden årsmødet, men hold øje
– planer ændrer sig! Til årsmødet fremsendes vedlagt:



Foreløbigt program og
Tilmeldingsblanket.

SLA’s generalforsamling afholdes lørdag den 6. oktober kl. 14.15 – 15.30 med registrering til generalforsamlingen fra 13.30. Indkaldelse med dagsorden og denne invitation udsendes pr. mail og med posten i
uge 34, seks uger inden generalforsamlingen. Materialet ligger ligeledes på www.danskearkiver.dk.
Sædvanen tro byder årsmødet på to kursusrækker, en arkivfaglig (A) og en historiefaglig (B), der behandler emnet ”reklamens magt”. På den arkivfaglige del handler det om, hvordan man som arkiv kan gøre
reklame for sig selv. Den historiefaglige del ser på reklamens historie og på at anvende reklamer som kildemateriale til historieskrivningen. Som de to seneste år indledes kursusrækkerne med et fælles introduktionsforedrag.
Endeligt program og detaljeret beskrivelse af kurserne udsendes pr. mail og post i starten af september og
lægges på SLA’s hjemmeside www.danskearkiver.dk. Lektionerne udbydes enkeltvis, således at der er
mulighed for at deltage på tværs af kursusrækkerne. Endvidere er der i hver lektion sat tid af til debat.
Søndagsudflugten går til et nyligt etableret Morten Korch Museum og et transportmuseum på Kærsgaard
Gods, hvor godsejer og kammerherre Henri Hage vil fortælle om museet og dets indhold. Se vedlagte brochurer.
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Transportmuseet er placeret i godsets avlsbygninger, hvor temperaturen praktisk talt er kølig året rundt.
Deltagerne opfordres til at afpasse påklædningen. Deltagerantal er begrænset til maks. 40, og pladserne
fordeles efter ”først-til-mølle-princippet”. Transporten vil foregå med bus.
Faste indslag på årsmødet er udveksling af arkivalier, som ikke hører til eget arkiv, og arkivbutikken, hvor
medlemmerne kan se og bestille forskellige opbevaringsmaterialer og bøger.
Som de seneste år fastholdes prisen for kost og logi på 995 kr. i enkeltværelse og 695 kr. i dobbeltværelse.
Sørger man selv for overnatning, er prisen 595 kr. Pris for deltagelse kun lørdag er 420 kr. incl. aftenbuffet
og efterfølgende kaffe/te. Pris for deltagelse lørdag ex. aftenbuffet og/eller søndag er 195 kr. Deltagelse i
aftenbuffet koster 225 kr. Priserne er incl. en øl/vand til frokost og en ½ flaske vin eller to øl/vand til aftenbuffeten. Kaffe, te, varm chokolade, isvand, frugt og softice er til fri rådighed under opholdet.
Deltagelse i generalforsamlingen kræver ikke tilmelding. Dog beder vi venligst om besked af hensyn til
bestilling af kaffe og kage lørdag eftermiddag, og især hvis man ønsker at deltage i den efterfølgende aftenbuffet!
Afregning bedes ske direkte til Hotel Park i Middelfart. Dvs., at hver enkelt deltager skal



Afregne for egne omkostninger enten ved check-ud, hvilket er gebyrfrit, eller
Afregne via fakturering mod betaling af et mindre gebyr.

Tilmelding bedes ske elektronisk på www.danskearkiver.dk eller ved udfyldelse og fremsendelse af vedlagte tilmeldingsblanket som vedhæftet fil til en e-mail til: sla@danskearkiver.dk. – alternativt med den
alm. post til sekretariatet:
SLA, Andkærvej 19, 7100 Vejle.
Endvidere anmoder vi om, at der udfyldes og fremsendes én tilmeldingsblanket pr. deltager.
Seneste tilmeldingsdato: 19. september 2018 af hensyn til vores reservationer.
Vi glæder os til at modtage jeres tilmeldinger og ikke mindst til at byde velkommen til årsmøde 2018 på
Hotel Park i Middelfart.

Venlig hilsen
Sammenslutningen af Lokalarkiver

Jørgen Thomsen
Formand
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