Egense-Rantzausminde Lokalhistorie

Referat fra åbent bestyrelsesmøde
onsdag den 6. november 2019 i arkivlokalet,
Skovsbovej 338.
Mødet starter kl. 16:30.
Til stede:

Klaus, Clavs, Torsten, Laila, Hanne, Karin, Jens

Afbud fra: Bjerne, Inger, 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 dagligdagen i arkivet …. jf. beslutningerne på sidste møde.

4:

Status på løbende projekter:
• Arkivernes Dag 9. november kl. 10 – kl. 13.
• Besættelsens ophør fejres mandag den 4. maj 2020.
• Genforeningen fejres fredag den10. juli 2020.
• Hoveriets ophævelse.
• Foreningen 30 år 16. maj 2021 (Clavs og Jens).
• Rantzausminde Efterskole (Clavs og Jens).

5:

Overdragelse af arkivopgave til Nationalmuseet (Laila).

6:

Åbent arkiv når der er julebasar i forsamlingshuset den 17. november?
(Laila).

7:

Planlægning af møder i 2020. Generalforsamling i 2020.

8:

Jule- eller nytårsspisning for bestyrelsen og arkivisterne??

9:

Eventuelt.

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

Velkommen og så sang vi ”Regnvejrsdag i november”.

Ad. 2:

Godkendt.

Ad. 3:

En runde omkring de opgaver der blev fordelt efter Lones afgang. Der
er stadig hængepartier. Har Lone mere materiale fra arkivet? Klaus
undersøger. De 5 arkivister har dog lavet en arbejdsfordeling som
fungerer selv om 2 timer hver 14. dag ikke rykker så meget.

Ad. 4:

• Arkivernes Dag 9. november: Arbejdsopgaver fordelt.
• Besættelsens ophør 4. maj 2020 (75 år). Klaus kontakter Torben
Poulsen vedrørende gudstjeneste. Dagen i samarbejde med kirken.
• Genforeningen 10. juli 2020 (100 år). Skolerne bliver inddraget via
en national indsats. Vi undersøger forskellige kontakter for evt. at lave
et arrangement ved mindestenen. Klaus kontakter Sønderborg
Kommune.
• Hoveriets ophævelse – måske kan vi få materiale fra Bjerne?
• Foreningen 30 år (16. maj 2021). Clavs og Jens vil arbejde videre
med ideer: Måske reception og evt. udgivelse af hæfte/bog om gader og
veje i sognet. Udstilling om den historiske udvikling i sognet.
Kulturmiljøer i sognet (kontakt Svendborg Kommune). Vil løbende give
tilbagemeldinger på bestyrelsesmøderne.
• Rantzausminde Efterskole – Clavs og Jens arbejder videre med
fotografering og dokumentation af skolens historie. Kontakt til tidligere
lærere m.v. Debat om at vi måske skulle lave et tema (Arkivernes
Dag?) om skolerne i sognet.

Ad. 5:

Laila redegjorde for overlevering af en tegning af tavlen til salmenr. i
Egense Kirke (overdraget fra Svendborg Kommunes arkiv). Vi
undersøger muligheden for at få taget en kopi, inden Nationalmuseet
får originalen.

Ad. 6:

Jens er i arkivet, når der er julebasar (17. november). Der vil ikke være
nisser i arkivet!

Ad. 7:

Klaus vil udarbejde oversigt over møder/arrangementer i 2021. Se
sidst i referatet.
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Ad. 8:

Klaus undersøger dette og fremkommer med forslag. Se sidst i
referatet.

Ad. 9:

Løst og fast om lidt, stort og småt.

Mødet sluttede kl. 17:50. Referent Jens
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Bialg over kommende møder/aktiviteter:
Tirsdag d. 4. februar 16:30: bestyrelsesmøde og efterfølgende middag på Egense
Skole.
Onsdag d. 8. marts kl 19: Generalforsamling.
lørdag d 21. marts: Udflugt til Historiske Dage
Onsdag den 1. april kl 16:30, Bestyrelsesmøde (konstituerende).
Mandag d. 4. maj. Evt arrangement...
Torsdag den 18. juni kl 16:30, Bestyrelsesmøde ...det var her jeg tænkte på et
sommerarrangement.
Genforeningsarrangement er jeg i tvivl om. Hvis vi overhovedet skal dur det jo
ikke i juli, hvor folk er på ferie. Man kunne evt, hvis det var noget med foredrag,
holde det medio juni, før ferierne går i gang??
Tirsdag d. 8. september kl 16:30: Bestyrelsesmøde.
Onsdag d 28. oktober kl 16: Bestyrelsesmøde.
Åbent Arkiv lørdag den 14. november (altid 2. lørdag i november).
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