
Generalforsamling i Egense-Rantzausminde Lokalhistoriske Forening. tirsdag 

den 28.9.2021 kl. 19:00 i Egense Forsamlingshus, lille sal 

 
Der var 9 fremmødte ud over bestyrelsen og arkivisterne – i alt 15. 

Velkomst ved formanden Klaus Johannesen.  

Fællessang: ”Septembers himmel er så blå” 

1. Valg af dirigent: Bjerne Søberg som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt, da der var udsendt mail til medlemmerne den 1.9.2021. 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden Klaus Johannesen:  

Klaus konstaterede, at endnu engang havde det på grund af Corona været nødvendigt at 

udsætte generalforsamlingen fra foråret 2021 til september. 

Præsentation af bestyrelsen og arkivisterne. Gennemgang af foreningens aktiviteter:  

• 16. august:  Vandring i Skytten / De syv Høje for områdets nye beboere (17 

deltagere), hvor Lone, den arkæolog fra Svendborg Museum som ledede 

udgravningerne, fortalte om området. 

• 30. august: Meget velbesøgt sensommervandring i Rantzausminde med fokus på 

værfterne, brugsforeningerne og Strandgården med Danmarks ældste Sejlklub. 

 

Det fremtidige arkivarbejde: 

• FAA rydder op i deres arkiver, hvilket resulterer i, at lokalarkiverne får materialet fra 

deres eget området. Det betyder, at vi selv skal journalisere og arkivere materialet 

fra vores område. 

• Arkivet har modtaget de gamle protokoller fra Rantzausminde Skole på Efterskolevej. 

Arkivisterne er gået i gang med at gennemgå materialet. Emnet for Arkivernes Dag 

den 13. november vil være skolerne i Egense og Rantzausminde. 

 

Klaus kunne fortælle, at takket være en stor donation fra Velux Fonden har arkivet fået en 

vældig teknisk opgradering, idet der bl.a. er indkøbt en (brugt, men meget god) laserprinter, 

der også fungerer som kopimaskine og scanner. 

Der henvises iørvigt til formandens skriftlige beretning (bilag) 

3. Regnskab 



Se bilag. Regnskabet blev godkendt. 

4. Budget og fastsættelse af kontingent. 

a) Kontingent uændret 150 kr.  

b) Budget. Se bilag. 

Underskuddet på ca. 6.000 skyldes den store udgift til laserprinter. 

Foreningen modtager et kommunalt tilskud på 9.000, da vi ikke, som mange andre arkiver, 

har til huse i en kommunal bygning. Vi bor til leje i forsamlingshuset, men som man kan se, 

er vi så heldige, at vi kun betaler 3.000 i husleje til Egense Forsamlingshus. 

Antons Egensebog: Vi har fået bøgerne i kommission. Anton har foræret foreningen bogen, 

han modtager selv ingen betaling. Bogen sælges nu for 100 kr. 

Budgettet godkendt. 

5. Indkomne forslag. 

Ingen 

6. Valg af 

a) bestyrelse: genvalg af Hanne Adamsen, Claus Dehli og Torsten Glasius 

b) suppleanter: genvalg af Ina Rosenlund og Inger Christensen 

c) revisorer: genvalg af Bjerne Søberg og Hans Hellmann 

ingen revisorsuppleant 

7. Eventuelt 

Jens gjorde opmærksom på, at der er kommet en ny udgave af TRAP Danmark. Lige nu 

udkommer et bind, der omhandler Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø 

kommuner. I november udkommer et særligt bind om Svendborg kommune. Ved samlet 

køb giver forlaget rabat. Jens udsender Nyhedsbrev, hvor det bliver omtalt. Så har man 

mulighed for at tilmelde sig et køb. 

Jens foreslog, at vi indstiller en årlig pris: Årets guldbarre. Modtageren har den et år, det 

følgende år videregives den til en ny modtager. Som dette års modtager foreslog Jens Laila. 

Forslaget vedtaget med applaus. 

Eva Agger gjorde opmærksom på projektet "Lokal Udvikling 5700". Budgetrammen for vores 

område er 200.000. Deadline er 25. oktober. Et af forslagene var f.eks. en badebro ved 



Lehnskov, så stranden igen kunne blive et attraktivt sted for badende. Generel opfordring til 

at overveje, hvad der kunne være interessant/relevant for vores område. 

Eva gjorde desuden opmærksom på "Offentlige foredrag i naturvidenskab". Livestream fra 

Århus Universitet i Egense Forsamlingshus. Mere info findes på: ofn.au.dk. 

Aftenen sluttede med et fint lille foredrag af Jens. Han fortalte om sin store historiske 

interesse, der var blevet vakt af fantastiske lærere i hans barndoms skole i Brønshøj. Det 

havde resulteret i en livslang interesse, som især havde fokus på Berlin, og Jens fortalte 

levende om nogle af sine oplevelser på sine mange rejser til Berlin. 
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