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Referat fra udvidet bestyrelsesmøde tirsdag den 17. august 2021 kl. 16:30. 
Afholdt i arkivet, Skovsbovej 338 (1. sal)  

 
Til stede: Laila, Hanne, Karin, Klaus og Jens 

Afbud: Clavs, Torsten, Inger og Tina 
 

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

1: Velkomst og en 

sang 

Velkommen til alle – og så en sang - ”Danmark i 

tusinde år” 

Klaus, Jens  

2: Godkendelse af 

dagsorden. 

Punkt 6a og d udsættes til næste møde. Ellers 

godkendt. 

  

3: Godkendelse af 

referat fra sidste 
møde. 

Godkendt.   

4: Økonomisk status 
og medlems status.  
b: Betaling for 

billeder. 
c: Databehandlings-
aftale. 

Kr. 4.200,00 og 59 medlemmer. John vil sørge, for at vi 
fremover får en opstilling, der viser forbrug i forhold til 
det godkendte budget.  

b: Laila tager problematikken med til næste møde i 
Arkivsamvirket. Vi vil ikke bede om refusion for 2020 

(kr. 18,00 – og kr. 9,00 retur). 
c: Jens gennemgik aftalen. Klaus er dataansvarlig. 

Bilag vedhæftes referatet over hvem, der har adgang til 
Arkibas. 

Klaus 
 
 
 
 
 

 

5: Orientering 

omkring 
Arkivisternes 

arbejde.  

Opstart omkring arbejdet i efteråret – sidste tirsdags 

møde blev afbrudt af to besøgende med en interessant 
historie om en familie fra Egense, der havde familie-

medlemmer der drog til Rusland og nogle vendte hjem 
igen. Laila har kontakt til familien (København). 
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6: Løbende 

opgaver/projekter og 
status heraf: 
a: One drive 

b: Vandring i 
Skytten 
c: Sommervandring 

d: Bogprojektet 
e: Arkivernes dag 

f: Kommunevalget 
g: Generalforsamling 

b: Evaluering af turen, 17 deltog – vejret helt ok (dog 

ikke blæsten). God interesse fra de deltagende fra 
Skytten.  
c: Kort udarbejdet over ruten: Start på P-pladsen. Laila 

taler om Lille Strandgård mv. Ved Maersk Training 
Center fortæller Klaus om Ejvinds Bådværft. Laila taler 

om de to første brugser samt det tidligere bageri og 
møllen + dens havn. Vesterrøn – Klaus taler om 

bådværftet, Jens om Eric Williams + byggeriet 
Vesterrøn. Afslutning ved Strandgården (sandwich og 
vin). Jens fortæller om havnen og Strandgården. Klaus 

printer deltagerliste og giver besked til Vintid om 
deltagerantal. Vi skal huske en, der tager fotografier. 

Overvejelse: Skal vi medbringe fotos/tegninger?? Jens 
henter nøgle til bommen ved P-pladsen. Klaus 

medbringer lydanlæg.  
e: Skolerne i Egense Sogn. Klaus beskriver skolerne 
Højensvej 199 og Ærtevej 1. Laila beskriver den 1. 

Rantzausminde Skole (Efterskolevej – før 1956).  
Hanne/Karin beskriver forskolen på Rantzausmindevej 

(nu børnehave). Rantzausminde Skole (fra 1982) 
beskriver Hanne. Rantzausminde Efterskole 

Clavs/Jens. Jens laver plancher i A3-format med 
læsbar tekst og opmåler hvor mange plancher, der er 

plads til.  
f: Jens kontakter den valgansvarlige (Kim Christensen) 
vedrørende en henvisning fra/ved valglokalet til arkivet 

(udstilling af sognerådsbilleder).  
g: Flyttes til onsdag den 29. september kl. 19:00. Der 

afholdes bestyrelsesmøde samme dag kl. 16:30-18:00. 
Klaus prøver at få Sara Smed (fra museet) til at fortælle 
om forsorgen på landet og i sognene. Vi skal finde 

ordstyrer og referent. Kaffe og småkage efter 
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generalforsamlingen. Klaus og Jens udarbejder 

indkaldelse med dagsorden. Skal vi hver især med-
bringe en madpakke til at spise mellem bestyrelses-
mødet og generalforsamlingen eller skal vi bestille en 

pizza?? 

7: Kurser På grund af vores økonomi venter vi til 2022 med at 

deltage i nye kurser. 

  

8: Eventuelt.  Løst og fast – Laila og Jens laver check på adgangen til 

Mediastream.  

  

 

 

Mødet afsluttet kl. 18:10 – referat Jens 

 

Kommende planlagte arrangementer: 

 

Mandag den 30. august: Sommervandring i Rantzausminde kl. 16:15 

Onsdag den 29. september: Bestyrelsesmøde kl. 16:30 

Onsdag den 29. september: Generalforsamling kl. 19:00 

Tirsdag den 2. november: Bestyrelsesmøde kl. 16:30 

Lørdag den 13. november: Arkivernes Dag 

Tirsdag den 17. november: Kommunalvalg 

 

 


