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Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 23. januar 2018 kl 17
Deltagere: Lone Bornefelt, Karin Beese, Inger Christensen, Gitte Müller, Klaus Johannessen (ref)
Dagsorden
1. Referat fra møde 23. oktober 2017
Diverse opsamlinger ift referatet: Beboerforeningens bestyrelse har besluttet, at de aktive i arkivet hver
kan få en nøgle. Klaus finder ud af hvordan. Klaus samler op på hvilke kontakter vi fik ifm Arkivernes Dag
den 11. november og videresender til Arkivgruppen.
Mht opdatering af hjemmeside har Klaus været i gang mht præstegårdene.
2. Nyt bestyrelsesmedlem
Jens Würtzen har i efteråret meddelt, at han ønsker at trække sig fra bestyrelsen. Klaus har talt med
suppleant Inger, som gerne vil skifte status fra suppleant til fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. Det er Inger så
fra og med dette møde.
3. Planlægge generalforsamling 2018
Den ordinære generalforsamling skal være afholdt inden udgangen af første kvartal. Vi besluttede os for
mandag den 19. marts kl 19. Vi foreslår Hans Helleman som Klaus kontakter.
Karin og Gitte er begge på valg og ingen af dem ønsker at genopstille. Med Ingers indtræden i bestyrelsen
er der også en ledig suppleantplads. Altså skulle vi gerne inden generalforsamlingen finde tre, der kunne
være interesserede i at være i eller omkring bestyrelsen. Klaus kontakter en række forslag til kandidater:
Knud Madsen, Jens Nagel, Hanne Adamsen, Laila Neuman, Bjerne Søberg. Karin kontakter Lennart Eriksen.
John er gået i gang med at udarbejde regnskab 2017 og Klaus udarbejder og sender forslag til Budget 2018.
Ifm budgettet drøftede vi forskellige investeringer i møblement mv: Rullegardin til sydvindue,
bord/arbejdslamper, galleriskinner til forrummet, kortskabe.
I forlængelse af generalforsamlingen forsøger vi at gennemføre det offentlige møde om Egenses
præstegårde, som vi måtte aflyse i november 2017. Her er det Laila Neuman, som fortæller ud fra vores
plancheserie.
Klaus udsender indkaldelse til generalforsamling og udarbejder beretning.
Vi skal aftale hvem der indkøber kringle og producerer kaffe.
4. Kommende arrangementer
Hvidkilde er fortsat en mulighed. Sidste år meldte grev Christian fra pga for mange arrangementer. Vi
kunne enten foreslå slottet, vandmøllerne eller savværket.
Vi drøftede også endnu en vandring i Rantzausmindeområdet, måske i den østligste ende mod Kogtved og
Skovsbo med bla følgende mulige stop: Skovsbo karetmager og savværk, Skovsbogård, Fåborgbanen med
Skovsbo(Tankefuld?) trinbræt, traktørstedet Tankefuld, Tankefuldskoven, Skovsbo Mosteri. Det kan hurtigt
blive en tur på 5 km, så måske det skulle være med medbragt madpakke osv. Kunne være hyggeligt at spise
nær det gamle Tankefuld traktørsted!

5. Arkibas og andre kurser.
Hvem ønsker at komme afsted på kurser? I kan se en oversigt over relevante kurser i foråret 2018 her:
http://www.danskearkiver.dk/index.asp?id=279
Meld endelig tilbage til mig, hvis I er interesserede.
6. Evt
Karin spurgte om vi havde overblik over effekten af de flyers vi husstandsomdelte i 2017. Klaus bestiller en
opdateret medlemsfortegnelse fra John.
Vi aftalte at arrangere en forårsfrokost for såvel aftrædende, tiltrædende og siddende
bestyrelsesmedlemmer samt aktive i arkivet hos Lone Bornefelt i maj.

