Egense-Rantzausminde Lokalhistoriske Forening
og Arkiv
Referat fra debatmøde i arkivet onsdag den 8. august 2018
Kl. 15:00 – 17:10
Til stede:

Klaus, Karin, Bjerne, Lone, Laila, Hanne og Jens

Afbud fra: Ib
1:

Velkomst ved Klaus (ordstyrer) og Jens (referent). Klaus havde kage
med Jens sørgede for kaffen.

2:

Jens oplæste en tekst af Martin A. Hansen – om gammelt og nyt

3:

Formålsvedtægterne for foreningen og arkivet gennemgået. Måske
trænger vi til en justering af vedtægterne – bestyrelsen skal se på dette
i løbet af efteråret, således at evt. ændringer kan forelægges på
generalforsamlingen i 2019. Input fra alle medlemmer er tilladt.

4:

Struktur på onsdagsmøderne: Da alle aktive nu har en nøgle, indføres
der i de næste måneder (august-oktober) en fast orienteringstid hver
anden onsdag i lige uger. Dette sker mellem kl. 10:00 og kl. 10:30. Her
gives orientering om nyt, løbende arbejde og projekter. Et opslag i
arkivet viser igangværende aktiviteter med en ansvarlig anført. På
første arkivdag i november evalueres forløbet. Debat om manualer og
en virksomhedsplan for arkivet. Manualer skal udarbejdes til, hvordan
man registrerer og arkiverer. Lone og Laila starter arbejdet op. Debat
om regler for besvarelse omkring modtaget materiale. Dette bør ske
hurtigst muligt. Vi skal huske fremover også registrering af digitale
materialer. Vi skal arbejde på to ben: De daglige løbende aktiviteter og
henvendelser – samt de planlagte projekter. Husk på at ting tager tid.
Overblikstavle skal oprettes – Jens er ansvarlig. Måske udstilling om
udgravningerne på marken ved Højensvej/Juulgårdsvej. Jens er
tovholder.

5:

Hjemmesidekursus for Lone, Klaus og Jens med Rikke B. Klaus er
ansvarlig for at finde en dato. Alle skal forberede emner til kurset.

6:

Møder med andre arkiver i området. Lone er ansvarlig for denne
aktivitet. Kontakter Hanne og Gunnar (Svendborg). Der afholdes
arkivmøde på Drejø den 27. september (færgeafgang kl. 11:00). Lone,

1

Egense-Rantzausminde Lokalhistoriske Forening
og Arkiv
Jens, Karin, Bjerne deltager. På dette møde tages historiske filmdage
op – samt evt. andre emner, vi arbejder med.
7:

Arkivernes dag lørdag den 10. november. Udstilling (måske i miniudgave) om værftet. Status foretages onsdag den 5. september.

8:

Vigtigt vi får orientering om nye love, bestemmelser, rutiner m.v. Skal
videregives på onsdagsmødernes fællestid (10:00 – 10:30) eller evt. via
onsdags-facebook-siden.

9:

Ture og udflugter: Forårstur 2019 omkring Skovsbo-Tankefuld med
Esben fra museet – Klaus er tovholder. Vi skal beskrive, hvad vi ved
om steder, personer og huse i området. Koordinering skal finde sted
med Svendborg Museum. Måske en efterårstur 2019 til vandmøllerne i
området. Arbejde på en tur rundt på Egense Kirkegård. Tur for
foreningens medlemmer til ”Historiske dage” 30. eller 31. marts 2019.
Jens er ansvarlig.

10:

Fokus på nye og yngre medlemmer. En bestyrelsesopgave – men vi bør
”vise os frem” ved aktiviteter i området (markedsdage ved Brugsen
m.v.). Arbejde på at lave målrettet aktiviteter mod skoler, gymnasium,
Den frie Lærerskole m.v. Kontakt til ”Den lille Avis” og ”Ugeavisen” om
besøg en onsdag.

11:

Besøg af gamle elever lørdag den 25. august kl. 13-14. Lone og Jens
deltager.

11:

Fotostat ved trappen. Klaus udarbejder oplæg til forsamlingshusets
bestyrelse. Klaus tager sig også af at vi får et skab + nøgle (i den store
sal). Jens indhenter priser på at gemme ”i skyen” (dropboks).

12:

Orden og oprydningen i arkivet – dette påbegyndes onsdag den 22.
august. Inden dette møde er ledninger til pc’ere opsat under
mødebordet (Jens).

Bilag: ”Gammelt og Nyt”.
”Effektive møder” (fra dengang Jens kunne lave sådan noget ….)
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