Gudme Lokalhistoriske Forening
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 17. august 2016
Fraværende: Ingen

Referent: Arne NN

1. Godkendelse af referatet fra seneste møde.
- referatet blev godkendt og underskrevet.
2. Siden sidst.
- byvandringen i Vejstrup havde samlet o. 60 personer fra Vejstrup og omegn. I den lune
forårsaften gik turen fra Jernbanevej ad Brudagervej og Landevejen til Vejstrup Forsamlingshus,
hvor der blev serveret kaffe. Et meget vellykket arrangement.
- ”Åbent Hus” - arrangementet ved Klintholm var ligeledes begunstiget af vejrguderne. De
fremmødte fulgte i mindre grupper de afmærkede ture rundt i landskabet og blev undervejs mødt af
bemandede informations-poster. Hans og Torben tog sig den gamle brovægt midt i de tidligere
kalklejer. Vi overvejer at lægge et virksomhedsbesøg hos Klintholm I/S i næste års program.
- turen til Kongernes Jelling, Kinoorgel-Museet og Bindeballe Købmandsgård havde 17 tilmeldte.
En velarrangeret, varieret og hyggelig tur.
- medlemsstatus: 145 medlemmer
- økonomisk status: 61.411 kr. (indestående + kassebeholdning)
3. Kommende arrangementer.
- Bent Poulsen har sammen med Hans og Arne aftalt de nærmere detaljer for aftenens forløb.
- onsdag den 24. august kl. 10 er der planlægningsmøde i arkivet vedr. receptionen den 17.
september. Alle er velkomne.
Emner: Annonce, foromtale, udsendelse af invitationer, planche-udstilling (tekst og billeder),
servering ( sandwich, øl/vand, kaffe/te, kage), m.m.
- Peder H. har fået tilsagn fra folk fra Lundeborg om at deltage i planlægningen af arrangementet i
Aktivhuset torsdag den 6. oktober (Jesper Jørgensen, Michael Vest, Bo Torstensen, Carl Knudsen
og Harald Bering). Der vil blive indkaldt til et planlægningsmøde sidst i august med
”Lundeborgerne” og interesserede medlemmer af vores egen bestyrelse.
4. Ideer til nyanskaffelser/aktiviteter.
- Hans vil indkøbe en trådløs mikrofon til brug ved vores kommende arrangementer.

- Arne foreslog oprettelse af interessegrupper i f.eks. slægtsforskning og ”oversættelse” af gotisk
skrift. Grupperne kunne mødes en gang om ugen i arkivet med deltagelse af en eller flere fra
bestyrelsen. Interessegrupperne kunne evt. indgå i næste års program.
5. Eventuelt
- vi drøftede bl.a. udlån af arkivets inventar og teknisk udstyr til bestyrelsesmedlemmer/suppleanter.
6. Næste møde
- torsdag den 27. oktober 2016 kl. 19:30 i arkivet.

