Egense-Rantzausminde Lokalhistorie

Referat fra åbent bestyrelsesmøde
tirsdag den 3. september 2019 i arkivlokalet, Skovsbovej 338.
Mødet startede kl. 16:30.
Til stede:

Hanne, Laila, Clavs D.,Inger, Karin, Torben, Klaus, Jens

Afbud fra: Bjerne
Ikke mødt: Annemette
1:

Velkomst ved Klaus

2:

Godkendelse af referat fra sidste møde. Husk at læse det tidligere
udsendte (via mail).

3:

Status på dagligdagen i arkivet – organisering af arkivet efter Lones
afgang (Klaus og de onsdagsaktive).

4:

Nyt om Velux-fonden og Danske Bank-fonden (Jens)

5:

Foreningens 30 års jubilæum 2021 – arbejdsgruppe nedsættes, Clavs
og Jens er interesseret.

6:

Hoveriets ophævelse i Egense Sogn

7:

Arkivernes Dag lørdag den 9. november.

8:

100 års dagen for Genforeningen - 2020

9:

Eventuelt.

---- ---- ---- ---Ad. 1:

Klaus bød alle velkommen efter en – forhåbentlig – god sommer.

Ad. 2:

Godkendt.

Ad. 3:

Klaus redegjorde Lones opsigelse som arkivleder og en debat omkring
stuationen fandt sted. Følgende aftaler blev indgået vedr.
arbejdsfordelingen resten af året:
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Klaus får kontakten til SLA og videregiver oplysningerne til de 5
onsdagsaktive. Han vil sørge for, at tidsskrift m.v. fra SLA bliver lagt i
arkivet. Jens kontakter SLA for at give besked om Klaus som fremtidig
kontakt og taler med dem om at kunne logge ind på Arkibas/Arkiv.dk
som administrator. Jens retter kontakten til SLA Fyn. Laila og Bjerne
vil være kontakten til Svendborg Arkivsamvirke (Drejø, Skårup,
Lokalhistoriske samling på Svendborg Bibliotek, Sørup og Sankt
Jørgens, Tved, Egebjerg, Gudme, Svendborg, Tåsinge, Thurø og
Egense-Rantzausminde). Klaus rykker Lone for harddisk, USB-stik
m.v. Vil desuden sørge for en buket fra foreningen.
Jens har ændret vor konto hos Reed Office (bag Netto på Ole Rømers
Vej) – konto nr. er Jens’ telefonnr. Faktura går direkte til John – ved
indkøb skal man opgive sit navn.
De onsdagsaktive (Arkivisterne) fortsætter året ud med at få overblik
vedr. arkivets kontakter/aftaler. Arbejder stadig videre med
journalisering og registrering ud fra den arbejdsbeskrivelse, som blev
godkendt i maj måned.
Ad. 4:

Jens gav en kort orientering om afslag fra Danske Bank-fonden og om
tilskudet fra Velux-fonden (kr. 19.300,00). Vi kan indkøbe en scanner,
2-3 skærme, et par pc’ere, lamineringsmaskine. Indkøbene vil ske i
løbet af efteråret. Endeligt scanner-køb undersøges bl.a. via arkivet i
Odense.

Ad. 5:

Foreningen fylder 30 år torsdag den 16. maj 2021. Clavs og Jens er
tovholdere. Ideer og forslag modtages løbende.

Ad. 6:

Hoveriets ophævelse i Egense Sogn – vi vender tilbage efter flere
oplysninger fra Bjerne.

Ad. 7:

Arkivernes Dag lørdag den 9. november. Ingen viden om et fælles
emne fra SLA. Udlejningen af huset (Klaus undersøger, om det er et
aften/frokost-arrangement). Vi vil måske ”bare” holde åbent hus, hvor
alle kan kigge forbi og måske medbringe nyt (billeder, postkort,
fortællinger). Tages op blandt arkivisterne.

Ad. 8:

100 års dagen for genforeningen fredag den 10. juli 2020 – (lørdag
den10. juli 1920) læs mere på genforeningen2020.dk. Måske
arrangement ved Genforeningsstenen (evt. kan Knud Madsen fortælle).
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Ad. 9:

I 2020 er det 75 år siden, at besætten sluttede. Klaus kontakter
Torben Poulsen (Egense Kirke), om der evt. holdes Gudstjeneste. Vi
kan måske koble os på vedr. lokale helte eller begivenheder. Måske
kan pensioneret journalist Bjarne Gregersen yde bistand.
Jens arbejder videre med at fotografere og klargøre historier om
Rantzausminde Efterskole. Clavs kobles på denne opgave.
Clavs gav et tip om at vi måske kan købe billig laser-printer via
leasing-firmaer. Klaus spørger rundt i kommunen.

Mødet afsluttet – i god ro og orden – kl. 17:40.
Referent Jens
Næste møde afholdes mandag den 4. november kl. 16:30 i arkivet. Forslag til
dagsorden senest én uge før til Klaus/Jens.
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