
 
Egense-Rantzausminde Lokalhistoriske Forening 

og arkiv 
 

Referat fra åbent bestyrelsesmøde mandag den 17. september 2018  

kl. 17:00 i Arkivet, Skovsbovej 338. 

 

Til stede: Lone, Karin, Inger, Klaus, Hanne, Laila, Jens  

Afbud fra: Bjerne, Lone H.  

 

1: Velkomst. 

1a: Bestyrelsens sammensætning frem til generalforsamlingen (Klaus) 

2: Hvordan går det nu lige? En status på arbejdet i arkivet (en runde). 

3: Veluxfonden (Klaus og Jens). 

4: Arkivernes Dag (10. november). 

5: Opgradering af routerne i huset. 

6: Det lille rum på 1. sal – arbejdsrum til arkivet? (Laila) 

7: Skabet og nøglen i salen – hvor bliver det af? 

8: Kirkegård- og kirkebesøg (Klaus) 

9: Drejømødet den 27. september (Lone, Hanne, Jens). 

10: Tirsdags-åbent – hvordan går det?? 

11: Arkivgrundkursus hos os (modul O)? (Jens). 

12: Hvordan går det med udgravningerne? (Jens). 

13: Eventuelt. 

 
---- ---- ---- ---- 
 
Ad. 1: Velkomst ved Klaus …. 
 
Ad. 1a: Samtale omkring bestyrelsen, der er noget amputeret. Arbejder på at 

vi kan finde nye emner til generalforsamlingen i foråret 2019. 
 
Ad. 2: Gennemgang af aftale arbejdsopgaver: Hjemmesidekursus fredag den 

26. oktober kl. 19:00. Klaus, Lone og Jens deltager. Arkivernes dag  
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lørdag den 10. november kl. 14-17. Temaet er bådværfterne – tidslinie 
opsættes med vigtige nedslag. Opfordring til alle borgere om at komme 
med indlæg, fortællinger og billeder. Plakater og pressemeddelelser 
udsendes. Bjerne og Lone er tovholdere på projektet. Jens laver 
plakater. Forårstur Skovsbo-Kogtved – Klaus gennemgik et oplæg. 
Esben fra Svendborg Museum vil gerne være guide. Vi skal 
fremkomme med ideer og forslag til næste bestyrelsesmøde. Forårstur 
2019. Tur rundt på Egense Kirkegård og i Egense Kirke. Torben 
Poulsen vil gerne være guide. Forslag om lørdag den 20. oktober kl. 
14:00 – kaffe og kage i våbenhuset (stående). Klaus koordinerer. Tur til 
”historiske dage” i København den 30. marts 2019. Jens er tovholder 
og sørger for nærmere information i foreningens medlemmer. 
Runden: oprydning i arkivet v/ Hanne, Karin og Jens. Herefter fortsat 
registrering og arkivering af alle.  
 

Ad. 3: Jens gennemgik kort ansøgninger, frister m.v. til Velux-fonden. Den 
har et tæt samarbejde med SLA og vi bør søge det, vi nu har behov for 
og lyst til. Jens koordinerer og vi tager det onsdag den 3. oktober. Her 
skal ønsker være fremlagt gerne med økonomi. Ansøgningsfristen er 
15. oktober 2018. 

 
Ad. 4: Arkivernes Dag taget under runden (punkt 2). 
 
Ad 5: Opgradering af routerne i Forsamlingshuset. Klaus sørger for dette. 
 
Ad. 6: Laila udtrykte ønske om, at det ”ufærdige rum” på 1. sal også burde 

bruges af arkivet – især om onsdagene. Klaus tager ideen med til 
bestyrelsen i forsamlingshuset.  

 
Ad. 7: Vi må opsætte et skab i depotrummet (med bord og stole). Det kan vi 

bruge som fjerndepot. Lone skaffer skab. Arkivet påsætter en lås.  
 
Ad. 8: Taget under runden – punkt 2. 
 
Ad. 9: Lone, Hanne og Jens deltager. 
 
 
 



 
Egense-Rantzausminde Lokalhistoriske Forening 

og arkiv 
 
Ad. 10: Tirsdagsåbent – der kommer næsten ingen eller kun ganske få om 

året. Klaus vil i fritidsforvaltningen undersøge, om vore 
onsdagsåbninger opfylder kravet til åbenhed i arkivet. 

 
Ad. 11: Jens gennemgik mulighederne for at afholde et arkiv-grundkursus 

med indføring i et arkivs arbejde. Søges via Velux-fonden med afvikling 
mandag den 21. januar 2019. Gratis, max. 30 deltagere, Jens er 
tovholder og vil udarbejde program i samarbejde med underviseren 
Else Gade Gyldenkærne fra Faxe arkiverne. Afvikles k. 10 – 16 i 
Egense Forsamlingshus. 

 
Ad. 12: Kort orientering om, at ”Den sorte Boks” p.t. Ballen Havn vil blive 

placeret ved Rantzausminde Brugs i løbet af efteråret. Her vil kunne 
ses en udstilling om udgravningerne på marken ved 
Højensvej/Juulgårdsvej. Nærmere følger på hjemmesiden og på 
facebook-siden. Jens er tovholder.  

 
Ad. 13: Ønske om fælles skrifter/fonte i vort skriftlige arbejde, plakater, 

plancher m.v. Klaus og Jens vil komme med et udkast/forslag. Drop-
boks økonomi og brug heraf fremlægges af Jens på næste møde. Evt. 
vedtægtsændringer til næste generalforsamling. Klaus og Laila kigger 
på et oplæg. Lone vil kigge på en udflugt til Esbjerg fiskeri- og 
søfartsmuseum. Jens sender afbud til mødet på onsdag den 19. 
september. 

 
Mødet afsluttet kl. 18:20. Referent Jens. 
 
● Forslag fra sekretæren: Skal vi ikke fremover starte med en sang? Vi er dog en 
del af Danmarks folkelige bevægelser? Forslag modtages ….  


