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1. Velkomst
-

Haderslev slægtsforskerforening og Historisk Samfund udpeger nye medlemmer til brugerrådet i ulige
år med funktionsperiode de efterfølgende to år. Der kommer mail ud herom lidt senere på året.

2. Nyt fra Rigsarkivet
a) Siden sidst v/områdeleder Allan Vestergaard
-

Samarbejde med Ancestry
Der er lavet en samarbejdsaftale med Ancestry om nyscanning af kirkebøger (kontrabøger) fra 18141892. Ancestry udfører og finansierer scanningen af de ca. 2.900.000 billedfiler, og overdrager kvit og
frit originalen af filerne til Rigsarkivet mod at de kan beholde en kopi. Billederne bliver i farver, så
billedkvaliteten bliver markant bedre end de nuværende billeder i gråtoner. Som et led i aftalen
overdrager Rigsarkivet en kopi af vores scanninger af kontrabøger fra perioden 1892-1914 til Ancestry.
Ancestry går i gang med at scanne kirkebøgerne i løbet af oktober måned, og arbejdet forventes at
strække sig over ca. 18 måneder. Ancestry vil løbende overdrage billedfiler til Rigsarkivet, således at vi
kan indlæse billedfilerne i Arkivalieronline. I denne forbindelse vil Rigsarkivet bestræbe sig på at
forbedre kvaliteten af metadata.
Rigsarkivet vil løbende publicere nye billedfiler i Arkivalieronline. Billederne vil blive publiceret
”parallelt” i Arkivalieronline med de eksisterende billeder af kontrabøgerne i gråtoner. De eksisterende

billeder af kontrabøgerne forbliver således tilgængelige på Arkivalieronline, og alle eksisterende
eksterne links til gråtonerudgaven af kontrabøger bibeholdes.
-

Crowdsourcing
Der arbejdes på at få opgraderet indtastningsportalen, bl.a. således at data fra Dansk Demografisk
Database kan indføres heri og dermed kan fremsøges i Søg-i-Samlingerne. Det overvejs at lave
dedikerede søgebilleder hertil.

-

Film om Daisy og om at søge adgang
Der er ved at blive lavet to vejledningsfilm om at søge i Daisy og om at søge om adgang til arkiverne.
Filmene skal understøtte vejledningerne på sa.dk

3. Nyt fra Rigsarkivet, Aabenraa
a) Erfaringer med de nye åbningstider
- Fra 1. januar 2017 implementeredes nye åbningstider, så der i Aabenraa var åbent: tirsdag og onsdag
kl. 10-15. Besøgstallet er steget en smule fra 1163 i jan-aug. 2016 til 1288 i jan-aug 2017. Det skyldes
en stor tilstrømning til den frivillige vejledning og tastegrupperne, altså aktiviteter, der foregår uden
for de sædvanlige dage med åbningstider. Vi har altså formået at fastholde besøgstallet ved fortsat at
tilbyde arrangementer, som de besøgende efterspørger.
b) Det sønderjyske crowdsourcingprojekt
- Det går strygende med at få indtastet kilderne i den sønderjyske samling.
- Der er ikke meget tilbage at indtaste i gruppen af Folketællingskort over ikke-preussiske statsborgere
fra 1885. Således er der indtastet og korrekturlæst 32 % for Haderslev købstad, 28 % for Haderslev by,
20 % for Flensborg. For de alfabetiske lister er der indtastet og korrekturlæst 79 %.
- Tastegruppen fungerer fortsat godt og består af 16-20 personer, som mødes en gang om måneden og
hjælper hinanden med at indtaste.
- Tage Lassen er gået i gang med at affotografere 4 æsker med preussiske folketællinger. Vi påtænker
også at igangsætte et affotograferingsprojekt af melderegisterkort fra Sønderborg købstad.
Brugerrådet opfordres til at sprede budskabet i deres foreninger, at vi gerne vil have flere i gang med
at affotografere, gerne selvkørende grupper, de rpå eget initiativ kommer med forslag til, hvad der
skal affotograferes.
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c) Frivillig vejledning på læsesalen
- Der har været stor tilslutning til den frivillige vejledning i september, hvor der var 22 fremmødte inkl.
de frivillige.
d) Kurser og arrangementer 2017
- Efterårets arrangementer så småt ved at komme i gang. På programmet er historiske foredrag om:
20/9: Rundt om reformationsjubilæum 1917 – Fest eller …
11/10: Da sønderjyderne blev preussere v. Hans Schultz Hansen
1/11 Den sorte dag ved Moulin v. René Rasmussen
Endvidere afholdes en række workshops om slægtsforskning, ejendomshistorie og alfabetiske lister,
brugermøde og tastefest.
- Den 27/10 afholdes frivilligdag, hvor de frivillige er inviteret en tur til København.
- Lørdag den 4/11 afholdes tastefest, hvor vi vil påbegynde indtastningen af FT 1885 fra Aabenraa
købstad.
- Den 18/11 afholdes slægtsforskermesse i Aabenraa, hvor forskellige arkiver, forlag og foreninger er
blevet tilbudt en stand, hvor de kan hjælpe interesserede slægtsforskere i gang eller videre med deres
slægtsforskning. Der vil være løbende miniforedrag om slægtshistoriske emner på læsesalen. Der er og
vil blive annonceret bredt herfor.
e) Renovering af læsesalen
- Læsesalen vil i løben af november måned blive renoveret med nyt gulvtæppe, nye borde og nye
møbler i foyeren. Det vil efter planen ikke medføre lukkedage.
4. Nyt fra brugerrådet
- En ny udstilling blev efterlyst.
5. Eventuelt
- Intet
Efter brugerrådsmødet blev Rigsarkivets optimerede hjemmeside fremvist, og enkelte ting blev drøftet.
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