Gudme Lokalhistoriske Forening
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 2. november 2016
Fraværende: Torben og Leif

Referent: Arne NN

1. Godkendelse af referat fra seneste møde.
- referatet blev godkendt og underskrevet
2. Siden sidst.
- sensommerens to ”virksomhedsbesøg”, henholdsvis i Laila og Bent Poulsens frugthave i Albjerg
og på Hjelholdt Uldspinderi i Langå, havde samlet omkring 50 personer. Begge arrangementer nød
godt af det flotte sensommervejr, som bidrog til, at deltagerne fik en hyggelig og spændende
oplevelse.
- til arkivets reception i anledning af 40-års jubilæet mødte 40-50 personer, dels fra andre
lokalarkiver i kommunen, dels fra lokale samarbejdspartnere og dels fra repræsentanter fra
Svendborg Kommune. Vi synes, det var et meget tilfredsstillende arrangement.
- arrangementet i Aktivhuset i Lundeborg om erhvervsudviklingen i byen gennem 150 år samlede
80-90 interesserede. Aftenen var arrangeret i samarbejde med Aktivhuset og lokale lundeborgere og
bød på et varieret program med fortællinger, fotos og videoklip.
- medlemsstatus: 153 medlemmer
- økonomisk status: 69.100 kr.
- nyt fra arkivet: Niels Erik er stoppet som senior-jobber.
3. Kommende arrangementer.
Arkivernes Dag den 12. november: Vi mødes kl. 12 til opstilling af stole, IT, m.m. Hans og Keld
sørger for planche-udstilling. Foromtale forventes bragt i den kommende uge.
Lokalhistorisk Aften den 24. november: Arne og John Stenstrup har sammensat/redigeret et
program med ældre videoklip. Indholdet vil blive udsendt til foreningens medlemmer og omtalt på
vores hjemmeside. Arne sender foromtale til Ugeavisen. Vi mødes kl. 14 i arkivet til opstilling af
borde, stole, IT, m.m.
4. Program 2017.
Hans omdelte programudkast 1 - med forslag til næste års arrangementer. Der var bred tilslutning til
udkastet som helhed – vi skal nu hver især sende en tilbagemelding til Hans om, hvilke
ændringer/justeringer vi kunne tænke os, således at han kan arbejde videre med planlægning og
aftaler.
5. Nyanskaffelser til foreningen/arkivet.
Hans køber stativ til højtaleren. Vi vil indkøbe nye arbejdsborde/skriveborde til arkivet, og vi vil
desuden se på mulighederne for en bedre belysning til vores udstillinger.
6. Julefrokost.
- årets julefrokost bliver (igen) i år holdt tirsdag den 29. november kl. 18 hos Lisbeth og Hans
Hulgaard. Det aftales, at vi hver især medbringer en menu. Vi sender hver især vores ”ret” til Hans,
som sørger for det endelige ”menukort”.

7. Eventuelt.
- ingen forslag
8. Næste møde
- 12. januar 2017

