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Referat fra bestyrelsesmøde den 8. marts 2022 kl. 16:30 
Afholdt i arkivet, Skovsbovej 338 

 
Til stede: Klaus, Karin, Leila, Torsten, Hanne og Jens 

Afbud: Tina, Inger og Clavs 
 

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

4: Økonomisk status 

og medlems status. 

John gennemgik det reviderede regnskab – spørgsmål 

og svar hertil. Arbejder på at vi til hvert 
bestyrelsesmøde kan have en opdateret status på 
indtægter, udgifter og medlemsstatus. 

John  

1: Velkomst OK Klaus  

2: Godkendelse af 
dagsorden 

OK   

3: Godkendelse af 
referat 

OK   

5: Konstituering: 

Valg af formand, 
sekretær og 

kasserer. 

Kort debat – udsat til efter generalforsamlingen.  Den 8. marts 

7: OneDrive status. Tages næste gang   

8: Løbende 
opgaver/projekter og 
status heraf: 

a: General-
forsamling. 

b: Forårsvandring. 
c: Sommervandring. 

a: Generalforsamlingen gennemgået og indkaldelsen 
revideret og udsendes onsdag den 9. marts. 
b: Forårsvandring langs Lehnskov Strand og Lehnskov 

Gods. Arbejdsplan følger vedhæftet. 
c: Vi satser på rundvisning på Hvidkilde. 

 
 

Jens 
 
 

Jens 

Klaus 
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d: De mange 

ledninger i arkivet. 
e: QR-koder. 
f: Biblioteket. 

g: Fyns Amts Avis. 
h: Efterskolen og 
Rantzausminde 

Skole. 
i: Kulturstatistik 

2021. 
j: Sommerspisning. 
k: Rengøring i 

arkivet inden 
generalforsamlingen. 

l: Om at tiltrække og 
fastholde 
medlemmer. 

k: Ophæng til kort, 
paprør o.lign.  
 

d: Efter vores opgradering af scanner, pc’ere og 

kopimaskine har vi mange farlige ledninger på gulvet. 
Klaus vil kigge på sagen. 
e: Jens gennemgik igen ideen med QR-koder ved 

seværdigheder i sognet. Clavs og Jens går videre med 
sagen og vil fremlægge konkrete tekster og steder på et 

kommende bestyrelsesmøde.  
f: Jens har stadig en dialog med Svendborg Bibliotek 

omkring vore ip-adresser og adgangen til 
avisdatabaserne. Afrundingen på sagen senest fredag 
den 18. marts. 

g: Stadig mange kuverter i kælderen hos Fyns Amts 
Avis og en del er kommet til vores arkiv.  

h: 6 kasser fra Svendborg Efterskole om 
Rantzausminde Efterskole. To tidligere lærere på skolen 
vil mandag den 14. marts komme og se på sagerne og 

måske indgå som Arkivister. Svendborg Kommune har 
fået materialet fra Rantzausminde Skole og vil 
gennemgå det og så får vi det tilbage, vi må bruge. 

i: Indsendt til SLA den 28. februar. 
j: Sommerspisning afholdes fredag den 17. juni kl. 

17:00 med pizza-fremstilling og efterfølgende spisning 
og hygge på et højt niveau.  
k: På arkivdagen den 22. marts vil der foregå en 

oprydning og efterfølgende vil Klaus støve af, støvsuge 
og vaske gulv. 

l: Debat om at holde på medlemmer og 
bestyrelsesmedlemmer. Fortsættes ….  
k: Klaus vil finde holdere til at ophænge ruller, kort mv. 

 

 

Klaus 

 

 

Clavs og Jens 

 

 

 

Jens 

 

 

 

 

 

 

 

Jens 

 

 

 

Arkivisterne og 

Klaus 

 

 

Klaus 

9: Eventuelt.  Debat om hist og pist og lidt af hvert – bl.a. om vi har 
for mange bolde i luften, om vi kun skal have en 
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lokalhistorisk vandring om året kontra det med at 

registrere og journalisere. Fortsat debat på 
tirsdagsmøderne og bestyrelsesmøderne.  

Referent: Jens / mødet slut kl. 18:14. 

 

Torsdag 24/3: Generalforsamling. 
 
Onsdag den 18. maj: Forårsvandring langs Lehnskov Strand.  

 
Tirsdag 17/5: Bestyrelsesmøde. 

 
Fredag den 17/6: Pizzaspisning og sommerhygge ved forsamlingshuset kl. 17:00 (sommerspisningen) 
 

August: Sensommervandring: Hvidkilde. 
 

Tirsdag 23/8: Bestyrelsesmøde. 
 
Tirsdag 25/10: Bestyrelsesmøde. 

 
Lørdag 12/11: Arkivernes Dag. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


