Arkivets historie
Interessen for lokalhistorie fik en opblomstring som følge af
kommunalreformen i 1970, hvor de 4 ”gamle” kommuner GudmeBrudager Kommune, Oure-Vejstrup Kommune, Hesselager Kommune og
Gudbjerg Kommune blev sammenlagt til én kommune: Gudme Kommune.
Fire personer – én fra hver af de gamle kommuner: Birger Ottosen fra
Gudme, Dag Monrad Møller fra Oure, Arne Christoffersen fra Hesselager
og Børge Barbré fra Gudbjerg, rettede henvendelse til Gudme Kommune
om at få stillet lokaler til rådighed, hvor lokalhistoriske materialer af
enhver art kunne opbevares forsvarligt til gavn for eftertiden.
På det tidspunkt var planerne op at bygge et tidssvarende bibliotek langt
fremme, og man fandt, at det ville være hensigtsmæssigt at indrette
lokalhistorisk arkiv i bibliotekets kælder.
De nye lokaler blev taget i brug i september 1976, og lokalbefolkningen
blev via dagspressen gjort opmærksom på, at arkivlier af enhver art kunne
afleveres til registrering og opbevaring i brandsikre og fugtfri lokaler.
Samtidig arbejdede initiativgruppen på – bl.a. ved at besøge andre arkiver,
at skaffe sig viden om, hvordan man driver et arkiv.
Der blev udpeget en bestyrelse, som udarbejdede vedtægter for arkivet.
Den første bestyrelse kom til at bestå af Birger Ottosen (formand), Børge
Barbré, Arne Christoffersen, P.O. Nielsen og Villy Vium Rasmussen.
I vedtægterne, som blev godkendt af kommunalbestyrelse den 10. marts
1976, står der bl.a.
§ 1: Gudme Kommunes lokalhistoriske arkiv drives som en selvstændig
institution under det kulturelle udvalg og administreres i henhold til
biblioteksloven.
§ 2: Arkivets bestyrelse, som består af mindst 5 medlemmer, udpeges af det
kulturelle udvalg.
I 1980 suppleredes bestyrelsen med Gunnar Henriksen og Jens Erik
Mikkelsen fra den nyoprettede lokalhistoriske forening.

I 1998 blev der vedtaget nye vedtægter, som betød følgende ændringer:
§1: Gudme Kommunes Lokalhistoriske Arkiv drives som en kommunal
institution og administreres i henhold til arkivloven.
§2: Arkivets bestyrelse består af 5 medlemmer: 2 medlemmer udpeget af
Lokalhistorisk Forening og 3 medlemmer udpeget af
kommunalbestyrelsen.
Der blev valgt en ny bestyrelse, som fik følgende
sammensætning:
Peder Hegaard Jensen (formand), Eskild
Kristiansen, Torben Lønberg, Preben Juul
Rasmussen og Else Buch Hansen – de tre
sidstnævnte udpeget af kommunen.
Arkivledere:
Børge Barbré: 1976 – 1984
Regner Nielsen: 1984 – 1999
Birger Ottosen: 2000 – 2008
Helle Gjerstrup: 2009 – 2013
Arne Norsk Nielsen: 2013 –
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I slutningen af 2004 købte kommunen
ejendommen på Storkehavevej 7, som indtil da
havde været privatbolig, og det blev besluttet at
indrette beboelsesafdelingen til arkiv. Efter en
ombygning blev de ny lokaler indviet den 3.
september 2005.
Kulturudvalgsformand Svend Rosager

Siden kommunalreformen i 2007 havde der været et ønske om at omdanne
arkivet fra et kommunalt drevet arkiv til et foreningsdrevet arkiv. Efter
nogle års tilløb blev der på en ekstraordinær generalforsamling den 24.
oktober 2013 vedtaget nye vedtægter for den lokalhistoriske forening.

