
 

Generalforsamling i Egense-Rantzausminde Lokalhistoriske Forening  torsdag den 24. 

marts 2022 i Egense Forsamlingshus, lille sal 

Velkomst ved formanden Klaus Johannesen. Tak til Dagli Brugsen i Rantzausminde, som har 

sponsoreret kagerne og kaffen. 

Fællessang: Ole sad på en knold og sang 

Deltagere: Ud over medlemmer af bestyrelsen og arkivisterne var der 10 deltagere til 

generalforsamlingen 

1. Valg af dirigent: Jacob Ussing som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, da der 

var udsendt mail til medlemmerne den 9.3.22. 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden Klaus Johannessen: 

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i januar kvartal, men på grund af corona fandt 

sidste års generalforsamling sted så sent som den 28.9.2021. I år er tidspunktet så i 

overensstemmelse med vedtægterne, og også forholdene i Arkivet er ved at normalisere efter den 

coronabetingende nedlukning. Arkivet er atter åbent hver anden tirsdag formiddag, og der kommer 

flere besøgende end før. 

Klaus præsenterede bestyrelsen som består af følgende: Formand Klaus Johannessen, sekretær Jens 

Nagel, øvrige medlemmer: Clavs Dehli, Hanne Adamsen og Torsten Glasius. Suppleanter: Tina 

Rosenlund og Inger Christensen.  

Torsten Glasius ønsker at trække sig fra bestyrelsen og bliver suppleret af Inger Christensen. 

Arkivisterne er: Laila Neumann, Hanne Adamsen, Karin Beese, Clavs Dehli og Jens Nagel 

Arkivet har modtaget en del materiale, bl.a. fra Efterskolen. Desuden har vi fået overdraget meget 

materiale fra FAAs arkiv. Det betyder også meget arbejde for arkivisterne, så derfor en opfordring til 

at deltage i arkivets arbejde. 

Foreningen forholder sig også til udviklingen af lokalområdet. Foreningen udarbejdede en indsigelse 

til lokalplanen for Noels-gård-grunden. Formålet hermed var at få lokalplanen til at forholde sig til 

kulturarven og landsbymiljøet. Nu er lokalplanen blevet endeligt vedtaget i Svendborg Byråd, den er 

ikke helt, som vi ønskede, men dog med nogle justeringer.  



Siden sidste generalforsamling har foreningen haft et offentligt arrangement, nemlig Arkivernes Dag. 

Temaet her var sognets skoler. 

Planlagte aktiviteter: P.t. er der planlagt en forårsvandring ved Lehnskov onsdag den 18. maj. Måske 

også en Hvidkilde-vandring i august/september.  

AD økonomi. Ved årsskiftet var økonomien næsten helt i bund, hvilket skyldes de forskellige store 

nyanskaffelser til arkivet. Det er engangsudgifter, som har givet arkivet en påkrævet teknisk 

opgradering. 

Klaus sluttede med at rette en tak til Torsten for hans arbejde i bestyrelsen, det er ærgerligt, at han 

har ønsket at udtræde. 

Tak til hele bestyrelsen og arkivisterne for det gode og fornøjelige samarbejde. 

3. Regnskab: Der var afbud fra John, som har udarbejdet regnskabet. Klaus kommenterede de enkelte 

poster. Regnskabet blev godkendt. 

4. Budget: Det blev ligeledes gennemgået af Klaus og godkendt. 

5. Indkomne forslag: Ingen 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Klaus Johannessen og Jens Nagel genvalgt. 

Da Torsten Glasius havde ønsket at udtræde af bestyrelsen, bliver han af erstattet af  Inger 

Christensen. 

Tina Rosenlund genvalgt som suppleant. 

Ny suppleant: Eva Agger 

Bjerne Søberg og Hans Hellmann genvalgt som revisorer. 

6. Eventuelt: Det blev oplyst, at der vil blive blotlagt et kulthus og noget af en grav ved ”De 7 Højes” 

fælleshus. Svendborg Museum står for dette samt opsætningen af en info-tavle. 

Aftenen sluttede med et meget interessant foredrag af forhenværende lektor Jørgen Lehrmann 

Madsen, som fortalte om Brecht, hans hus og familie. 

Referent: Inger Christensen 



  

 

 

 


