Generalforsamling i Egense‐Rantzausminde Lokalhistoriske forening
mandag den 19. marts 2018
Der var 22 fremmødte
1. Valg af dirigent
Formanden Klaus Johannessen bød velkommen og foreslog Hans Hellemann som dirigent. Denne
blev enstemmigt valgt. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
og derfor kunne gennemføres i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
2. Formandens beretning
Klaus indledte med at præsentere bestyrelsen, som har bestået af følgende:
Klaus Johannesen, formand, Gitte Müller, sekretær, Karin Beese, Lone Hansen og Jens Würtzen.
Jens har i indeværende periode ønsket at udtræde af bestyrelsen og er derfor blevet erstattet af
Inger Christensen, der har været suppleant. Anden suppleant er Niels Henriksen.
Arkivleder er Lone Bornefelt.
Arkivgruppen består af følgende: Laila Neumann, Bjerne Søberg, Jens Nagel, Karin Beese, Gitte
Müller og Hanne Adamsen.
Gruppen mødes fast hver anden onsdag formiddag
Der er indkøbt to bærbare pc'ere til brug for arkivgruppen, hvilket har resulteret i et mindre
underskud på regnskabet
Derefter gennemgik Klaus gennemgik årets arrangementer:
Markeringen af 500 året for Reformationen i samarbejde med menighedsrådet ved Egense
Kirke.
Med udgangspunkt i det materiale, som arkivet allerede var i besiddelse af, har arkivgruppen
samlet og systematiseret informationer om de forskellige præstegårde og de præster, der har haft
embede i Egense siden reformationen. Dette materiale har dannet baggrund for en række
informative plancher, som på selve dagen, den 9.9.2017, var ophængt i konfirmandstuen i Egense
præstegård. Her holdt Laila, som har lagt et kæmpearbejde i informationssøgning og ‐
bearbejdning også et lille foredrag om præsterne og præstegårdene. Plancherne har senere hængt
i våbenhuset i Egense Kirke, og vil nu blive hængt op på gangen uden for arkivet.
Der var desuden planlagt en sogneaften om Egense præstegårde den 30.11.17. Denne aften måtte
desværre aflyses på grund af sygdom.

Arkivernes dag den 11. november
Arkivet holdt åbent hus under mottoet "før og nu", hvor man havde opfordret folk til at komme og
fortælle om deres hus, hvis det var historisk interessant. Der var omkring 25 besøgende, nogle
kom med materiale, andre kunne bidrage med nye kontakter (til personer som ville kunne fortælle
noget mere om området). På baggrund af det indkomne materiale er der lavet en lille
fotoudstilling. Udstillingen består af fotos fra forskellige steder i sognet med et foto fra før og i dag
suppleret med en kort tekst. Den hænger i arkivets forrum ovenfor trappen.
Andet
Vi er ikke nogen stor forening, p.t. har vi 45 medlemmer, det er også det antal medlemmer, der er
budgetteret med for det kommende år. Medlemmerne opfordres til at komme med gode ideer /
ønsker til arrangementer.
Klaus oplyste, at det er blevet besluttet fremover at holde bestyrelsesmøder sammen med møder i
arkivgruppen.
Mht. indbetaling af kontingent oplyste Klaus, at Beboerforeningen på sin seneste
generalforsamling har drøftet muligheden for at overgå til PBS. Hvis den gør det, er det muligt, at
Lokalhistorisk Forening kan hægte sig på den aftale.
Klaus sluttede med at rette en tak til Karin Beese og Gitte Müller for deres indsats i bestyrelsen.
Ligeledes en stor tak til arkivgruppen og bestyrelsen.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab og status
Se bilag
Regnskabet svarer stort set til det budgetterede. Det betydelige kommunale tilskud, som
foreningen modtager, skyldes, at vi bor privat og i ikke i en kommunal bygning, som det er
tilfældet med de fleste andre arkiver. Det kommunale tilskud dækker meget mere end huslejen på
3.000.
Der blev spurgt om, hvorvidt vi (arkivet) er særskilt forsikret. Overordnet er vi dækket af
Forsamlingshusets forsikring. Hvad der gælder for vores materialer (PC'ere o. lign.) vil Klaus
undersøge nærmere. Han tager det op med Eva Lauritzen (kasserer i Beboerforeningen).
Regnskabet blev godkendt.

4. Budget og fastsættelse af kontingent
Der er budgetteret med et beløb til indretning af arkiv: stole og borde med bedre højde
(arbejdshøjde), belysning, supplerende harddisk, opsætning af galleriskinner, så det bliver
nærmere at ophænge billeder og plancher til udstillinger.
Kontingentet uændret.
Budgettet blev godkendt.
5. Indkomne forslag
Bjerne Søberg har foreslået, at vi kontakter de øvrige lokalhistoriske foreninger i kommunen med
henblik på en "lokalhistorisk filmuge" på Svendborg Bibliotek. Det er en idé, foreningen gerne vil
arbejde videre med. Vi har en film, vi kunne bidrage med.
6. Valg til bestyrelsen samt valg af revisorer
Karin Beese og Gitte Müller ønsker ikke at genopstille.
Nyvalgte: Jens Nagel og Ib Agger
Suppleanter: Niels Henriksen (ikke på valg), nyvalgt: Sune Toftegaard Jørgensen
Revisor: Hans Helleman og Villy Neumann,
Revisorsuppleant: Det var ikke muligt at finde én der ville opstille til dette valg.
7. Eventuelt
Laila Neumann fremsatte et ønske om, at arkivgruppens medlemmer fik øget adgang til nøgler.
Eva Agger kunne oplyse, at der arbejdes på sagen, så der vil komme en fornuftig løsning på
problemet.
Aftenen sluttede med, at Laila holdt et meget interessant foredrag og Egense præstegårde og dets
mere eller mindre farverige præster gennem tiderne.
Referent: Inger Christensen

