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Referat fra åbent bestyrelsesmøde torsdag den 12. april 2018 kl. 16:30 i 
foreningens lokale i Egense Forsamlingshus 

 

Til stede: Sune, Ib, Inger, Laila, Lone B., Lone H., Klaus, Karin og Jens. 

Afbud fra: Bjerne og Hanne. 

1: Velkomst til alle - også nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

2: Konstituering: Klaus blev formand, Jens sekretær – ingen kasserer da 
Niels fungerer som en fin ”skyggekasserer”. 

3: Kort orientering om hvad der sker i arkivet: Aktiviteter omkring 
bådværftet (udstilling planlægges til Arkivernes Dag den 10. november. 
Laila og Bjerne er tovholdere. Lone B. fortalte om samarbejdet med 
øvrige arkiver i området samt copy-dan aftale og persondataloven. 
Nærmere redegørelse og drøftelse på næste bestyrelsesmøde. Laila 
fortalte om at få ældre mennesker til at komme og fortælle deres 
historie og se på billeder. Jens arbejder på et projekt om vej- og 
gadenavne i Egense Sogn. Skal munde ud i et lille hæfte. Arkivdagene 
hver anden onsdag er inde i en god og produktiv udvikling.  

4: Møde- og aktivitetsplan (årshjul 2018) gennemgået. Der afholdes 
bestyrelsesmøde og sommerspisning torsdag den 24. maj. Lone B. og 
Klaus sender nærmere ud. Bestyrelsesmøde onsdag den 19. 
september. Bestyrelsesmøde mandag den 19. november. Arkivernes 
Dag lørdag den 10. november. Der holdes ikke tirsdag åbent i juni og 
juli måned. Arkiv-gruppen mødes hver anden onsdag (lige uger) kl. 10 
– kl. 12.  

5: Påbegyndelse af vagter til åben arkiv-aften (den første tirsdag i hver 
måned). Listen opsættes i arkivlokalet. 

6: Debat om kommende arrangementer: Vandring omkring Tankefuld, 
Skovsbostrand, Tankefuld, Skovsbo. Klaus kontakter Svendborg 
Museum for et evt. samarbejde. Måske en vandmølle- og savværkstur.  

7: Kort debat om lokaleindretningen. Ledning op under arbejdsbordet 
(Karin), måske et arkivskuffeskab (Lone H.), galleriskinner er opsat 
(Klaus). Onsdagsgruppen skal kigge mere på indretningen. Vi har fået 
et højt skab nede i storesal (ved den gamle scene).  



 
Egense-Rantzausminde Lokalhistoriske Forening 

 

 

8: Bjerne har foreslået en historisk filmuge i samarbejde med andre 
arkiver. Skal afholdes i Svendborg. Lone kontakter arkivet i Svendborg 
og evt. andre.   

9: Arkivets forsikringer. Klaus har fået materiale fra Eva Lauritzen og vil 
gennemgå dette og senere melde tilbage.  

10: Inventarliste skal udarbejdes i forbindelse med forsikringer/regnskab. 
Klaus kigger på sagen. 

11: Nøgler til arkiv-aktive er på vej – kan p.t. findes hos Postnord! 

12: Persondataloven – Lone B. fortalte lidt om loven – tages op på næste 
møde (med materiale).  

13: Debat om familiemedlemsskab eller enkelt medlemskab. Tages op på 
et senere bestyrelsesmøde.  

 

Mødet afsluttet kl. 18:05 / referat: Jens  

 

Næste møde afholdes torsdag den 24. maj med efterfølgende sommerspisning. 
Punkter til dagsordenen bedes fremsendt til Klaus eller Jens senest én uge før.  

Mine rutiner omkring at være sekretær i en forening, har været at formand og 
sekretær udarbejdet dagsorden og udsender til alle senest 4 dage før mødet. Alle 
kan indsende punkter til behandling senest en uge før mødet – altså senest 
torsdag den 17. maj (pr. mail).  

Jens 


