
 

Egense-Rantzausminde Lokalhistorie 

1 
 

 

 

 

Referat fra åbent bestyrelsesmøde 

onsdag den 6. maj på ”Grønningen”,  

Skovsbovej 338. 

Mødet starter kl. 10:30. 

 

Laila medbringer kaffe, Jens brød, Klaus mælk – husk dit eget krus! 

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

Afbud fra: Karin, Inger, Annemette 

Ikke mødt:  

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 foreningens arbejde: 

 Onsdagene i arkivet (en kort runde) (bilag). 

 Kr. 5.000 fra Rise-Flemløse Sparekasse. Jens 

 Flynedfald i 1944. Torsten og Jens 

 Efterskolen. Clavs og Jens 

 Jubilæum 2021. Clavs og Jens 

 Generalforsamlingen?? 

 Bestyrelsesmøde og spisning 18. juni? 

 Bestyrelsesmøder 8. september og 28. oktober. 

4:  Status på opgaver fra sidste referat:  

 Tegning af nr.tavlen i Egense Kirke. Klaus 

 Server / dropboks, Clavs D. 

 Hjemmesiden og evt. brug af WordPress. Klaus og Clavs D. 
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Trappeelevator. Klaus.  

 Skelettet på Lehnskov Strand. Clavs D.  

5: Ændring af forårsvandring? 

6: Udsendelse af mail til medlemmer m.fl. (bilag) 

7: Eventuelt. 

---- ---- ---- ---- 

Ad. 1: Udført (vi sang: ”Bedstefar tag dine tænder på”). 

Ad. 2: Godkendt. 

Ad. 3: Vi holder ikke åbent i arkivet hver anden onsdag men flere kommer 

enkeltvis i arkivet – eller op til max. tre personer. Der arbejdes også 

hjemmefra. Laila efterlyste nye hjul til nogle af kontorstolene. Nye og 

ensartede reoler ønskes. Klavs kigger på disse to opgaver.  

 Jens oplyste om de kr. 5.000 fra Rise-Flemløse Sparekasse – er ikke 

øremærket til noget bestemt. Vi vil senere blive indkaldt til 

sparekassen for at modtage en hyldest. 

 Torsten gennemgik besøget ved nedfaldsstederne på marken og i 

Amalielyst. Vi har fået mail fra grev Christian om nedfaldet. Desuden 

omtalte han flere hjemmesider om flystyrt under besættelsen. 

(www.flensted.eu/com).  

Clavs og Jens arbejder videre med efterskolens historie – måske et 

emne til Arkivernes Dag i november. 

Jubilæum og bog i 2021 - Clavs og Jens fortalte om planlægningen af 

bogen om gader og veje (bilag vedhæftet). Små historier ønskes fra 

andre inden 1. november.  

Generalforsamling fortsat udsat. Bestyrelsesmøde m/ spisning 

fastholdes til 18. juni – enten på Tåsinge eller ved forsamlingshuset.  

Bestyrelsesmøderne 8. september og 28. oktober fastholdes. 

Ad. 4: Klaus afleverer tegningen til Laila. 

Clavs D. kontakter SLA og vender tilbage med endeligt oplæg på næste 

bestyrelsesmøde. 

 Klaus skal følge et online-kursus i WordPress. Vender tilbage på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

 

http://www.flensted.eu/
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 Klaus arbejder videre med ansøgning til elevatorstol – bl.a. ansøgning 

til Velux. Tager sig også af ansøgningen om bogprojektet (Clavs D. 

sender tilbudene til Klaus).  

Skelettet ved Lehnskov Strand arbejder Clavs D. videre med den 

vanskelige sag (via Svendborg Museum). 

Ad. 5: Foråsvandringen kan måske blive en sensommer-vandring. 

Ad. 6: Orienteringsskrivelse udsendes til medlemmer, folk på maillisten og på 

facebook-siden (Jens). 

Ad. 7: Lidt løst og fast …. 

 

Mødet afsluttet kl. 12:10 – kort efter sirene-kontrollen.  

 

Ref. Jens  

 

 


