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Deltagere:
Niels Henriksen, Lone Hansen, Gitte Müller, Karin Beese, Inger Christensen, Lone Bornefelt, Klaus
Johannessen
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Nyt fra arkivet
Lone B fortalte om Laila Neuman og Jens Pedersen, der er stødt til i arkivet. Jens ( Seniorakademiet )er i
gang med at scanne en mappe vi har til låns, er IT-kyndig og vil i øvrigt gerne arbejde hjemmefra.
Et opråb/ husker til os alle : vi skal huske ' Åbent hus ' den første tirsdag i måneden. Ud over at vi gerne vil
gøre arkivet tilgængeligt, er vi forpligtede efter vedtægterne at holde det åbent – hvis ikke får vi heller ikke
tilskud. Aftalt at Klaus udarbejder en ”vagtplan” til næste bestyrelsesmøde.
3. Er vores samlinger dækkende?
Lone fortalte om kurset ”Er vores samlinger dækkende ?”
Hvilke perioder og temaer vi mangler information om får vi først rigtigt overblik over, når alt er gået
igennem.
4. Kurser
Lone B fortalte om arkivlederuddannelsen, har nu 3 ud af 10 kurser af denne grunduddannelse . Mener
osse, at i hvert fald én fra bestyrelsen skal have et billedskanningskursus. Karin efterlyser en snak om, hvad
Arkivet har brug for.
Klaus opfordrede Lone B til at se på, hvad arkivets behov er og i forlængelse heraf hvilke kurser hun gerne
vil på. Men færdiggørelse af arkivlederuddannelsen er vel et første must? Derudover må vi prioritere
Arkibaskurserne? Her mente Lone H, at der nok generelt var behov for lidt flere ”computerkompetancer”
(dette gælder vist for flere, jeg kender rigtig godt i hvert fald én. )
5. 25-års jubilæum
D. 16. maj fylder foreningen 25 år. Det er imidlertid ikke muligt at 'markere' dette på selve dagen, da det er
2. pinsedag. Men i øvrigt vil det jo snart være relevant med et forårsarrangement : oplagt at få en til at
fortælle om Rantzausminde ( husmandssteder, fiskere, bådebygning, dansested i Tankefuld o.s.v.
Osse en mulighed at få én fra museet til at fortælle om Rantzausminde i kombination med en gåtur. Klaus
vil spørge EH. – Lone B vil spørge evt. Hans Nørgaard. Niels kom ind på et andet senere muligt emne,
fiskerne Hardy og Einar Knudsen.

6. Generalforsamling den 30. marts - forberedelse
Mogens Mye foreslås som dirigent. Klaus vil i sin beretning komme ind på 25- års jubilæum, medlemstal,
kontingent, budget. Karin, Gitte og Niels ønsker alle genvalg. Inger ønsker genvalg som suppleant. Klaus
havde opdaget at vi jf vedtægterne skal have to suppleanter, så Inger bliver siddende og vi skal finde en ny,
hvorefter de hver især er på valg hvert andet år.
Begge revisorer, Carl Elmegaard og Hans Helleman ønsker genvalg. Ligeså revisorsuppleant Bjerne.
Vi håber på at åbne hjemmesiden til Generalforsamlingen.
7. Evt.
Karin spurgte ind til de penge kommunen glemte at betale os i tilskud, og som nu 'bare' står - de kan gå til
udsmykning af forrummet (fotos o.a.). Der var enighed om at nogle af midlerne kan bruges til forrummet,
som ikke er helt færdigindrettet efter renoveringen.
Aftalt at Karin kontakter menighedsrådet mhp et evt fælles arrangement omkring genindvielsen af kirken –
for vores vedkommende specielt ift kirkeskibet som vi har forpligtigelser omkring.
Lone vil skrive om historien bag og vil osse kontakte en maler ( på Tuxensvej ), der restaurerer det, evt. få
fotos af ham, mens han restaurerer.

