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Referat fra åbent bestyrelsesmøde 

tirsdag den 4. februar 2020,  

i arkivet, Skovsbovej 338 

Mødet starter kl. 16:30. 

 

Til stede: Klaus, Torsten, Clavs D., Bjerne, Inger, Laila, Hanne, Jens 

Afbud fra: Karin (p.t. Indien), Annemette 

 

 1: Velkomst ved Klaus – sang ved Jens. 

 2: Godkendelse af referat fra sidste møde. Husk at læse det tidligere 

udsendte (via mail). 

 3: Status på onsdagene i arkivet ….  

 4:  Status på løbende projekter: 

 •  Genforeningen 2020. 

 •  Rantzausminde Efterskole – og andre skoler (Clavs, Jens). 

 •  Forårsvandring 4. maj. 

 •  Foreningen 30 år 16. maj 2021 (Clavs og Jens). 

 •  Kurser. 

 •  Henvendelse fra Svendborg Museum om bevaringsvaringsværdige 

bygninger (se i foreningens mail: e.r.lokalhistorie@gmail.com (kodeord: 

skovsbovej338). 

 5: Hjemmesiden – brugen og bebyttelsen af den. 

 6: Adgangen til 1. sal (mangel på håndtag/gelænder mv). 

 7: Forberedelse af generalforsamlingen (18. marts)  

 8: Åbent arkiv den 7./8. marts: Aktivitetsdage i forsamlingshuset 

(visning af film?). 

 9: Sommerarrangement.  

 10: Eventuelt. 

 

---- ---- ---- ---- 
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Ad. 1: Klaus bød velkommen og vi sang ”I sne står urt og busk i skjul” 

Ad. 2: Laila forespurgte om Svendborg Museum havde bemærkninger eller 

interesse i tegningen af Nr-tavlen fra Egense Kirke. Klaus ville få 

tegningen tilbage – der var ingen tegn på interesse. Referatet 

godkendt. 

Ad. 3: Kort orientering fra Arkivisterne om onsdagene – der er fundet en god 

struktur på opgaverne. Arbejdbeskrivelsen/arbejdsfordelingen tages 

op til revidering den 4. marts. Vi har et lille men godt arbejdsbord i 

overskud – Klaus spørger forsamlingshuset. Clavs D. vil se på priser og 

brugervenlighed omkring en server, dropboks og ekstra harddiske.  

Ad. 4 Arrangement/forårsvandring omkring genforeningen afvikles tirsdag 

den 9. juni. Start ved forsamlingshuset – sprøjtehuset – 

genforeningensstenen – kirkegården – Egense Station. Orientering om 

sprøjtehus og genforeningenssten: Karin. Jens vil fortælle om politiske 

og praktiske problemer omkring genforeningen. Laila vil fortælle om 

udvalgte gravsten på kirkegården. Klaus vil fortælle om Egense 

Station. Turen slutter med et glas vin. 

 Clavs D. og Jens gav en orientering om deres arbejde med 

Rantzausminde Efterskole. Et besøg på Svendborg medie og 

sportsefterskole venter. Kan munde ud i udstilling om skolen – evt. 

også om de øvrige skoler i sognet. Arkivernes Dag? Måske udstilling i 

den gamle skolestue i Egense Skole? 

 Intet arrangement den 4. maj – der er befrielses gudtjeneste i Egense 

Kirke og arrangement ved Bunkermuseet.  

 Clavs D. og Jens arbejder med at festligholde foreningens 30 års 

jubilæum søndag den 16. maj 2021. Projektet indeholder: Udgivelse af 

hæfte/bog om gader, vejer og steder i sognet. Reception på dagen. Fest 

om aftenen. Udgivelse af hæftet/bogen (omdeles til alle 1.039 

husstande i sognet) + ekstra til salg. Tilbud indhentes på trykopgaven. 

Fonde søges om tilskud. Nye historier/fortællinger om steder og 

personer i sognet modtages gerne. 

 Clavs D., Hanne og Jens på grundkursus i Arkibas5 billeder og 

arkivalier (7. februar).  Laila og Bjerne på trin 2 af samme kursus (28. 

februar).  

 På mødet i morgen (5. februar) ser arkivisterne på en liste som sendes 

til Svendborg Museum.  
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Ad. 5: Clavs D. og Klaus kigger på hjemmesiden evt. brugen af PressWorld.  

Ad. 6: Jens har set på en trappeelevator i Thurø Arkiv – formidler materialer 

herom til Klaus, der vil se på ansøgming til fonde.  

Ad. 7: Forslag til beretningen sendes til Klaus. Måske foredrag ved Mogens 

Mye – Klaus spørger ham.  

Ad. 8: Åbent arkiv med visning af film den 8. marts. Jens kommer.  

Ad. 9: Sommerarrangement v/ Gymnastikhuset på Tåsinge. Klaus og Jens 

planlægger – torsdag den 18. juni. Bestyrelsesmøde og spisning.  

Ad. 10: Arkivering/registrerings-dage: onsdag den 26. februar kl. 16:30 og 

onsdag den 25. marts kl. 16:30. Laila er tovholder.  

 Torsten og Jens laver aftaler med Niels Henriksen om at besøge stedet 

hvor en bombe faldt ned under besættelsen.  

 Klaus bestiller lille sal til onsdag den 29. april – hvor der afvikles 

fællesmøde for arkiverne i Svendborg Kommune. Hanne i 

arkivsamvirket udsender bagsorden. Jens er tovholder for 

arrangementet i forsamlingshuset.  

 Clavs D. efterlyste oplysninger om det skelet der blev fundet ved 

Lehnskov Strand for nogle år siden. Kontakter selv politi/museum.  

 

Mødet afsluttet kl. 17:54. Ref. Jens 

 

Efterfølgende en hyggelig spisning i Den lille Sal.   

 

   

  

  

 

 

’ 
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