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Referat fra udvidet bestyrelsesmødet torsdag den 18. juni 2020 kl. 16:30 
Afholdes i arkivet, Skovsbovej 338 1. sal 

 
Til stede: Klaus, Torsten, Clavs, Karin, Laila, Inge, Bjerne, Hanne, Jens 

Afbud: Annemette 
 

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

3: Økonomisk status 

både i foreningen og 
i gruppen vedr. 
sprøjtehus, 

genforeningssten. 

John (kasserer) til stede under dette punkt. 

Indestående på bankkonto kr. 21.700,00 + 
kontantbeholdning. Debat omkring bankskifte, 

forenings-nem-id, mobilepay. Vi beholder Danske Bank 
og opretter mobilepay og får forenings-nem-id. 
Karin gennemgik lidt om økonomien omkring 

sprøjehus, genforeningssten. Gruppen har ”lånt” vores 
CVR-nr – har egen bankkonto.  

John og Klaus 15/7-2020 

1: Velkomst og en 
sang 

Klaus bød velkommen og vi sang (”Danmark nu 
blunder” dog med Halfdan Rasmussens tekst fra 1971. 

  

2: Godkendelse af 
referat 

Godkendt uden bemærkninger.   

3: Server/dropdoks Debat omkring indførelse af dropboks så alt 
gemmes/arkives på ét sted. Clavs har kontaktet SLA, 
der foreslår denne løsning incl. Office-pakken til kr. 

799,00 pr år. Dette til 5 licenser – Clavs undersøger, 
hvad flere licenser vil koste. Clavs bestiller. SLA kurser 

undersøges.  

Clavs 15/7-2020 

3: Hjemmesiden Debat om dette – vi bibeholder one.com-løsningen. Alt 

sendes til Klaus, som sørger for at referater, 
fortællinger og billeder bliver indsat på hjemmesiden. 

Klaus  
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Bilag vedlagt om statistik for hjemmesiden (1/11-19 – 

17/6-2020. 

3: Trappelevator Klaus har indsendt ansøgning til Velux-fonden. 

Udgifter i alt kr. 30.000 – har ansøgt om kr. 25.000. 
Afventer besked fra Velux-fonden 

Klaus  

3: Efterskolen Clavs og Jens holder forsat kontakten til efterskolen for 
at få indblik i deres arkiv om skolens periode i 
Rantzausminde. 

Clavs, Jens  

3: Jubilæum 2021 Gennemgang af bogprojekt og jubilæum i maj 2021. 
Bogen – med arbejdstitlen ”Veje og steder i Egense 

Sogn” udarbejdes som en turbog med oplysninger om 
vejnavne, steder og begivenheder. Alle opfordres til at 
komme med tema-historier til bogen. Ideer til temaer: 

Skovsbostrand, fugle og fauna, oprettelse af 
Rantzausminde Skole, bomber og flystyrt, Jernbanes 

historie (Tankefuld trinbræt og Egense Station), 
skolerne, Rantzausmindevej 95 (oberst Wessel), 
havemanden ved Mira-Mara (hr. Marker), sprøjtehuset, 

kirken. Udvalget sender løbende mail ud om forløbet – 
næste mail indeholder deadlines m.v. 

Clavs, Jens 8/9-2020 

3: Reoler i arkivet Klaus uddelt en tegning over evt. indretning af arkivet. 
Der skal foretages oprydning i arkivet inden evt. 

forandring – det er de onsdagsaktive, der har ansvaret 
for dette. Status på denne opgave 15. august 2020. 
Herefter tages der stilling til indkøb af nye reoler og en 

arbejdsdag afsættes, hvor opsætning/indretning skal 
ske. Bilag vedlagt. Udgift til reoler ca. kr.3000. 

 15/8-2020 

3: Billeder i arkivet Alle billeder udtages af rammer og scannes til 
registrering.  

onsdagsaktive Efterårsopgave 

3: Onsdagene Laila fortalte om lidt statistik fra arkiv.dk: Der er nu 90 
registreringer fra os. Klassebilleder fra Egense Skole er 
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vist 119 gange (B3) og 112 gange (B4). 

Genforeningssten er besøgt 65 gange og historien om 
Rantzausminde gl. skole 60 gange (F16). Inge (Tages 
kone) har givet tilladelse til at scanne erindringsbogen. 

Måske kan vi også scanne bogen om Brugsen 
(ophavsret?). Jens scanner begge bøger. Vi regner med 

at åbne arkivet op fra onsdag den 19. august. 

4: 

Generalforsamling 
/efterårsvandring 

Generalforsamling afholdes tirsdag den 15. september 

kl. 19:00. Klaus og Jens udsender indkaldelse 
Vandring i Egense onsdag den 26. august. Vi følger den 
tidligere vedtagne plan. Klaus og Jens udsender 

indbydelse. 

Klaus, Jens 1/9-2020 

 
 
1/8-2020 

5: Eventuelt Jens har lavet nogle kort der kan bruges til hilsner fra 
arkivet (A7-format). En lille bunke placeres i arkivet. 

Jens  

 

Mødet afsluttet kl. 18:35. Referent: Jens 

 

Herefter var der spisning i arkivet med musik, sang og underholdning. 

 

Næste bestyrelsesmøder er tirsdag den 8. september og onsdag den 28. oktober. Arkivernes Dag er lørdag den 14. 

november.   

 


