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Referat fra åbent bestyrelsesmøde mandag den 19. november 2018,  

kl. 16:30 i Arkivet 

Til stede: Klaus, Lone, Bjerne, Karin, Inger, Jens 

Afbud fra: Hanne, Laila 

 

1: Velkomst ved Klaus – en sang ved Jens 

2: En runde – hvordan går det lige nu? 

3: Evaluering af ”Arkivernes Dag” (Jens) – bilag vedlagt. 

4: Kurser. 

5: Fondsansøgninger (Jens). 

6: Stor fotostat med vores logo ved trappen (Klaus). 

7: Bankskift + evt. mobilepay (Klaus). 

8: Besøg i andre arkiver (Lone). 

9: Fortsat brug af vores hjemmeside (Klaus, Jens). 

10: Julefrokost eller nytårsfrokost? 

11: Næste bestyrelsesmøde / generalforsamling 2019. 

12: Ugens tip fra Arkivet (Jens). 

13: Forårstur for bestyrelsen og de onsdags-aktive. 

14: Forårstur Tankefuld/Skovsbo (Klaus). 

15: Eventuelt …. 

--- --- ---- ---- 

 

Ad. 1: Klaus bød velkommen – herefter sang vi (stærkt og frejdigt) ”Blæsten 
går frisk over Limfjordens vande” 

Ad. 2: Kort runde blandt alle deltagerne – intet specielt at bemærke. 
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Ad. 3: Bilag omdelt med refleksions-model. Vi må have ramt et centralt emne 
– det med bådebyggerierne. 156 besøgende. God stemning på dagen på 
trods af de mange fremmødte. Arbejdsfordelingen og arbejds-
disciplinen blandt de onsdagsaktive har være god og konstruktiv. 
Foromtalerne i aviserne har været helt fin. Plakater og flyers fyldig 
omdelt. Mange følgere på de daglige opslag på facebook som optakt til 
dagen. Serveringen skal ud af arkivlokalet, når vi er så mange (deraf 
ringe salg). Onsdags-gruppen enige om, at der hurtigt skal lave follow-
up på alle de oplysninger/fotos, vi fik. Der er p.t. lavet opdeling i 5 
hovedgrupper, som så skal finsorteres og derefter arkiveres. Måske bør 
vi vise filmklip via projektor. Lone er tovholder på scanningen af 
mapperne fra Ørbæk (Ejvinds Bådebyggeri). Vi talte om et nyt åben 
hus – når vi kan tilbyde mere og ny information om værfterne. 

Ad. 4: Laila har været på kursus i Ringe – og det var godt. Vi står som 
kursusafholder ved Modul O kurset i januar. 

Ad. 5: Jens oplyste, at ansøgninger til Velux-Fonden var kommet retur idet 
der skal være to tilbud med til ansøgningen (altså to tilbud på 
storskærm, to tilbud på billedscanner m.v.). Genfremsender 
ansøgningerne efter nytår.  

Ad. 6: Klaus viste udkast til stor fotostat ved trappen. Arbejder videre med 
sagen. 

Ad. 7: Tale om at skifte bank (fra Danske Bank og til evt. Fynske Bank). 
Mobil-pay undersøges. Klaus og Niels arbejder videre med denne sag.  

Ad. 8: Lone kommer med udspil efter nytår. 

Ad. 9: Hjemmeside kurset udsat (Lone, Klaus, Jens) – henvisninger på 
facebook til hjemmesiden og omvendt. Bedre opdatering af 
hjemmesiden.  

Ad. 10: Klaus udsender forslag til næste bestyrelsesmøde (og til hele 2019) og 
til en dag for generalforsamlingen. 

Ad. 11: Klaus udsender forslag om en nytårsspisning for bestyrelsen og de 
onsdagsaktive.  

Ad. 12: Jens forslog, at vi hver uge på vores facebook-profil havde en god 
historie/foto fra arkivet. Dette aftales på et onsdagsmøde og vi opretter 
en turnus-ordning. Focus på noget vi har i vores arkiv.  
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Ad. 13: Klaus arbejder på dato vedrørende en forårssejltur – bl.a. med 
”Hjortøboen”. 

Ad. 14: Forårstur for alle i Tankefuld/Skovsbo området. Esben Hedegaard fra 
Svendborg Museum vil være guide. Klaus er tovholder på sagen. Vi bør 
alle fremkomme med emner til turen.  

Ad. 15: Jens fortalte om en prøveperiode på drop-boks – erfaringerne tages op 
på næste bestyrelsesmøde. Desuden fortalte han om turen til 
Historiske Dage lørdag den 30. marts. Prisen for indgang + tog Nyborg-
København t/r kr. 300,00. Arbejder videre med sagen. Bjerne foreslog 
bestyrelsen at vi skulle rette henvendelse til kommunen om at ændre 
Rantzausvej til Henningsensvej, da det ville meget mere relevant for 
området. 

  

Kafka-citatet på dagsordenen kan læses som et kærlighedsdigt men også som 
det samvær og samarbejde, der kan opstå mellem en gruppe mennesker – f.eks. 
i en forening.   

 

Mødet afsluttet kl. 18:00 / referent Jens 

 

 


