
Gudme Lokalhistoriske Forening 

 

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 20. juni 2017. 

Afbud: Gunnar  Referent: Arne NN 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 

- referatet blev godkendt og underskrevet. 

2. Siden sidst. 

- turen til Brahetrolleborg havde 89 deltagere til et meget vellykket arrangement, som også fik meget ros 

med på vejen af flere af de fremmødte. Disse slotsbesøg er meget populære, og vi kan forhåbentlig finde et 

nyt spændende slot at besøge næste år. 

- besøget på Ring-Andersens Træskibsværft havde 51 tilmeldte, som fik et godt indblik i værftets 150-årige 

historie. Da besøget jo foregik uden for arbejdstiden, fik vi desværre ikke set, hvordan det gamle håndværk 

udføres i praksis. 

- arkivsamvirket ”Schack” har skiftet navn til Svendborg Arkivsamvirke, og samtidig er der sat et arbejde i 

gang med at forenkle samarbejdsformen og forvaltningen af det kommunale tilskud til samvirket. 

- status vedr. medlemstal og økonomi: Medlemstallet er nu på 172 (28 nye i år), og foreningens samlede 

kapital er på 56.000 kr. 

3. Kommende arrangementer. 

- turen til Sprogø har nu de 50 tilmeldte, som der er plads til i bussen. 2 er skrevet på en venteliste. Hans 

udsender nærmere information til de tilmeldte. 

- Peder, Hans og Arne har holdt et formøde med Jan Høegh, som har sagt ja til at være guide på 

byvandringen i Vormark. Turens forløb og varighed er aftalt, og det er lavet foreløbige aftaler om, hvem der 

fortæller om de større virksomheder i byen. Vi har aftalt at mødes ved forsamlingshuset i Vormark mandag 

den 14. august kl. 11 til en ”prøvetur” og samtidig aftale praktiske forberedelser. 

4. Nyanskaffelser. 

- det er aftalt, at vi indkøber et ”brugervenligt” videokamera – specielt med henblik på interviews med ældre 

borgere fra lokalområdet. 

- Hans indkøber en ekstra pumpekande til te-drikkerne. 

5. Eventuelt. 

6. Næste møde. 

- torsdag den 24. august 2017 - kl. 19:30 i arkivet.    


