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Referat fra udvidet bestyrelsesmøde tirsdag den 17. maj 2022 kl. 16:30. 
Afholdt i arkivet, Skovsbovej 338 (1. sal)  

 
Til stede: Klaus, Laila, Karin, Hanne, Inger, Jens. Torsten var til stede under punkt 1 til 6. 

Afbud: Tina. 
 

Dagsorden-punkt: Debat/beslutning: Ansvarlig: Deadline: 

1: Velkomst og en 

sang 

Velkommen til alle – og så en sang  Klaus, Jens  

2: Godkendelse af 

dagsorden. 

Godkendt   

3: Godkendelse af 

referat fra sidste 
møde. 

Godkendt   

4: Forretningsorden 
og konstituering. 

Jens meddelte at han stopper som sekretær i 
bestyrelsen. Kasserer – John fortsætter. Klaus og Clavs 
tager referater på de to kommende bestyrelsesmøder 

 
 

 

5: Økonomisk- og 
medlems-status 

Ca. 10.000 i banken og 550 i kassen.   

6: Løbende 
opgaver/projekter og 

status heraf: 
a: Forårsvandring 
b: Loppemarked ved 

Dagli’ Brugsen. 
c: Besøg på 
Hvidkilde. 

d: Status på 5700-
vest penge. 

a: Gennemgang af forårsvandringen den 18. maj. 
b: Gennemgang af Loppemarked ved Brugsen 

c: Hvidkilde har forlangt kr. 3.000 for en rundvisning – 
forslaget lagt på is.  
d: Klavs gennemgik uddelingen af 5700-vest pengene 

e: Jens oplyste at vi har næsten 600 følgere på FB. 
Klaus står for udsendelse af Nyhedsbreve.  
f: Mad-opgaver fordelt 

g: Referenten har tabt notaterne om dette punkt!! 
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e: Vor kommuni-

kation via Facebook, 
hjemmesiden og 
nyhedsbreve.  

f: Planlægning af 
sommerspisning.  
g: Adgang til 

arkivdatabaser. 

7: Tirsdagsgruppen 

a: Siden sidst – 
skolebesøg. 

b: Arkivsamvirket. 
c: OneDrive. 
d: Opbevaring af 

ruller og kort.  

a: Samlet debat om tirsdagene – omkring efterårets 

arbejde i arkivet. På det første møde efter sommerferien 
(9. august) laver Arkivisterne arbejdsfordeling mv. 

Besøg af to 2. klasser fra Rantzausminde Skole – det 
gik fint. 
b: Arkivsamarbejdet virker lidt trægt – fortsat 

afhentning af materialer fra FAA. 
c: Clavs fortalte om vanskelighederne med OneDrive og 
vi bør tage endelig beslutning inden jul. 

d: Klaus kigger på opbevaring til kort/ruller.  
 

  

8: Eventuelt.     

 

 

Referent: Jens 
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Kommende planlagte arrangementer: 

 

Fredag den 17. juni:  Sommerspisning og hygge ved Forsamlingshuset kl. 17:00 

 

Tirsdag den 23. august: Bestyrelsesmøde kl. 16:30 – Klaus udsender dagsorden og tager referat 

 

Tirsdag den 25. oktober: Bestyrelsesmøde kl. 16:30 – Clavs udsender dagsorden og tager referat 

 

Lørdag den 12. november: Arkivernes Dag kl. 10:00 – kl. 14:00 

 

 

 


