Egense-Rantzausminde Lokalhistorie

Referat fra åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 16. april 2019,
klokken 16:30 i Arkivet, Skovsbovej 338.
Til stede:

Inger, Clavs, Lone, Karin, Klaus, Torsten, Hanne. Laila, Jens

Afbud fra: Bjerne, Anne Mette
1:

Velkomst ved Klaus – en sang ved Jens

2:

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

3:

Konstituering af bestyrelsen.

4:

Hvordan mon det går lige nu? En runde ….

5:

Planlægning af forårsvandring mandag den 20. maj kl. 16:30.

6:

Nattergaletur tirsdag den 4. juni.

7:

Medlemsfremstød: Ollerup Brugs, Rantzausminde Brugs, Spar på
Wandalsvej.

8:

Bankskifte/MobilePay m.v. (Klaus).

9:

Fotostat med vores logo ved trappen (Klaus).

10:

Eventuelt ….

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

Klaus bød velkommen – især til de nye bestyrelsesmedlemmer. Vi
hørte ”Sigurd fortæller Danmarkshistorie” (Politikens Forlag 2016),
første sang ud af i alt 42 sange.
https://www.youtube.com/watch?v=BCKr0qgF_gI&list=RDBCKr0qgF_
gI&start_radio=1&t=55

Ad. 2:

Referatet godkendt.

Ad. 3:

Klaus blev genvalgt som formand og Jens som sekretær. John
fortsætter som ”skyggekasserer”.

Ad. 4:

En kort runde om hvad der arbejdes med i arkivet/foreningen lige nu.
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Målrettet arbejde mod forårsvandringen den 20. maj (se mere under
punkt 5). Laila og Hanne ser på sognets gårde, Karin sørger for orden i
referater m.v. i foreningen (fra 1991 og frem). Jens rydder op og får
skik på vores bogsamling. Næste onsdagsmøde (hvor bestyrelsen også
gerne må kigge forbi) skal der arbejdes med strukturen på mødet og
på arkiveringen. Tilfredshed med kurset i går.
Ad. 5:

Forårsmandring mandag den 20. maj kl. 16:30 – start ved Dagli
Brugsen. Klaus laver indbydelse/flyers/plakat. Tilmelding senest
torsdag den 16. til Klaus (pr. mail). Medlemmer gratis, andre kr. 25,00
pr. voksne, børn gratis. Jens slår plakater op i brugserne, Spar,
bibliotekerne, Rantzausminde Havn, Vesterrøn, Rantzausminde skole,
forsamlingshuset. Flyers fordeles. Aviserne får tilsendt pressemeddelelse (Jens). Der kan foretages indmeldelser ved starten. Salg af
bøger og CD ved Tankefuld Strand. Øl og vand samme sted (Jens og
Albani). Ruten vil være: Brugsen – Paulinelund – Skovsbo Trinbræt –
Tankefuldvej/Tankefuldgård – Tankefuld Strand – Retur til Brugsen.
Klaus vil sørge for transportabelt anlæg (så alle kan høre).
Brugsens historie:
Skovsbo Trinbræt:
Tankefuldgård:
Tankefuld Strand og
Lodserne:
Iholm, skoven,
gravhøjene, husmandsstederne:

Klaus
Jens
Jens
Laila

Klaus

Særskilt drejebog udarbejdes og fremsendes sidst i april.
Ad. 6:

Nattergaletur ved Syltemaeådal tirsdag den 4. juni kl. 19:30
(evt. Åmosen bag Ollerup Plejehjem). Klaus laver indbydelse
/flyers/plakat. Opslag de sædvanlige steder og besked til aviserne (se
under punkt 5). Pris kr. 25,00 for ikke-medlemmer.

Ad. 7:

Udsat til næste møde.

Ad. 8:

Bankskifte udsat til 1. juli. Klaus arbejder med MobilePay.
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Jens gennemgik vores fondsansøgninger: Afslag fra Riise Sparekasse,
Velux Fonden giver svar i løbet af maj måned, Danske Bank giver svar
inden 1. juli.
Ad. 9:

Debat om fotostat ved trappen / væggen – Klaus arbejder videre med
sagen. Clavs vil se på Tankefuld-postkortet og vride det gennem
PhotoShop.

Ad. 10:

Lone henviste til et spionforedrag i Gudme. Jens spurgte om vi skulle
melde os ind i Svendborg Museumsforening. OK til dette.

Mødet afsluttet kl. 18:05. Referent: Jens
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