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Referat fra åbent bestyrelsesmøde torsdag den 24. maj 2018 kl. 16:30 hos 
Lone, Strandvejen 61 B i Ballen. 

 

Til stede: Inger, Lone, Karin, Hanne, Laila, Klaus, Gitte og Jens 

Afbud fra: Bjerne, Ib, Lone H. og Niels H. 

 

1: Velkomst og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (12/4). 

2: Nøglestatus v/ Klaus. 

3: Kort orientering om hvad der p.t. sker i arkivet:  

4: Stor planche ved trappen til arkivet + storskærm ved 
forsamlingshusets indgang (Klaus og Jens). 

5: Lone: Opgaver fra sidste møde: om filmaften i Svendborg, 
persondataloven, orientering fra møder med andre arkiver m.v. 

6: Punkter fra øvrige medlemmer/bestyrelse. 

7: Eventuelt. 

 

---- ---- ---- ---- 

 

Ad. 1: Velkomst ved Klaus og godkendelse af referatet. 

Ad. 2: Klaus har lagt nøgler i arkivet til Bjerne, Hanne og Karin. Husk at 
underskrive nøglekvitteringerne. Det hvide skab vi har fået i Store Sal 
har en lås og dermed en nøgle. Klaus vil sørge for, at en nøgle kommer 
til at hænge i arkivet. 

Ad. 3: Bjerne er tovholder på projektet om værftet, som skal munde ud i en 
udstilling herom (til arkivernes dag lørdag den 10. november). Jens er 
tovholder på projektet om gader og veje i Egense Sogn. Skal udkomme  
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som hæfte efter sommerferien. Kommende arbejde vil være at få talt 
med ældre i sognet, så vi får oplysninger og historier til arkivet. 
Opstartes efter sommerferien. PC’erne i arkivet skal alle klargøres til at 
der kan scannes/kopieres til og fra printeren. Lone er ansvarlig. Skal 
vi have en drop-boks og skal den opgraderes? Lone har indkøbt to nye 
harddiske. Foråret 2019 måske en vandretur i Skovsbo-Tankefuld-
området evt. i samarbejde med Svendborg Museum. Lone og Klaus 
formidler kontakten. Filmdage/udstilling på Svendborg Bibliotek – 
Bjerne er tovholder Lone kontakter biblioteket og de andre arkiver. 
Klaus fortalte om huset forsikringer og vi burde være dækket – dog 
ikke arkivalierne. Debat om familiemedlemsskab / enkelt medlemskab 
– drøftes i bestyrelsen og tages op på næste generalforsamling. Måske 
kan vores kontingent opkræves via Beboerforeningens system.   

Ad. 4: Stor planche ved trappen. Klaus laver model-udkast og undersøger en 
pris. Jens fremkommer med tilbud på indkøb af skærm til opsætning 
ved indgangen til forsamlingshuset. Herpå skal ses aktiviteter fra 
forsamlingshuset, foredragsforeningen og arkivet. Laves som 
powerpoint og opdateres f.eks. hver 2. måned. Kører konstant via et 
USB-stik. Skærmen skal også kunne ses ude fra vejen. Ansvarlig 
person skal sørge for driften men foreningerne skal selv aflevere 
information, fotos, film m.v. Begge forslag fremsendes til 
beboerforeningens bestyrelse. 

Ad. 5+6: Dette punkt gav anledningen til en længere debat om strukturen og 
arbejdet i arkivet – især omkring de onsdags-frivillige. Især omkring 
lovgivning og retningslinjer var der en del mangel på viden. Klaus vil 
kontakte SLA og høre om der er nogen der kan give hjælp til et lille 
arkiv som vores. Måske kan nogle af de velfungerende arkiver i 
nærheden give os noget hjælp. Der bliver brugt meget tid til ingen ting 
hver anden onsdag. Vi skal alle holde øje med kurser på SLAs 
hjemmeside. Klaus var inde på, at især Velux-fonden måske kan støtte 
nogle af vore aktiviteter (stor planche, hæfte om gader og veje m.v.). 
Næste ansøgningsfrist er den 10. september 2018. Debat om mere 
samarbejde på tværs af de små arkiver. Jens udtalte et ønske om et 
mini-kursus i brugen af vores hjemmeside. Der skal etableres kontakt 
til Rikke V. vedrørende en pris. Konklusionen er, at der afholdes et idé- 
erfarings- og udviklingsmøde for alle i bestyrelsen og arkivgruppen  
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onsdag den 8. august kl. 15:00. Klaus og Jens laver et oplæg til 
dagen.  

  

 

Mødet afsluttet kl. 18:05 – hvorefter der var sommerspisning, vandretur med 
udsigt over Svendborg Sund. Herefter quiz, kaffe, kage og oste. 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 19. september og mandag den 19. 
november. 

 

Referent: Jens 

 


