
Gudme Lokalhistoriske Forening 

 

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 2. november 2017. 

Afbud: Gunnar, Torben og Jørgen  Referent: Arne NN 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 

- referatet blev godkendt og underskrevet. 

2. Siden sidst. 

- besøget på Svendborg Vingård havde 42 tilmeldte, som fik et godt indblik i den 

komplicerede proces, det er at dyrke vin i Danmark. Der blev uddelt smagsprøver på 

vingårdens forskellige produkter. 

 

- foredraget om Reformationen i Danmark med historikeren Gunner Steenberg havde 

51 tilmeldte. På grund af en del afbud endte deltagerantallet dog på 37.  

Også denne gang leverede Gunner Steenberg et veltilrettelagt og fint illustreret 

foredrag. 

 

- fra arkivet kunne Arne berette om mange spændende opgaver - både med 

forespørgsler og indleveringer til arkivet. 

 

- status vedr. medlemstal og økonomi: Medlemstallet er nu på 179, og foreningens 

samlede kapital er på 68.098 kr. kr. 

3. Kommende arrangementer. 

- til Arkivernes Dag er foreløbig tilmeldt 44. Arnold Andersens forlag vil sende et 

mindre antal af Arnolds nyere udgivelser til salg på dagen. Arkivet vil opkøbe 

bibliotekets restoplag af Arnolds ældre udgivelser. 

Det er er aftalt, at vi mødes senest kl. 11:30 til opstilling i biblioteket og i arkivet. 

Bent, Keld, Peder, Hans Arne og Leif deltager. Arnold skal hentes hos datteren i 

Nyborg kl. 12. Det sørger Arne eller Hans for. 

- videoaftenen med de gamle Flagstad-film foregår i det gamle rådhus. 

Arrangementets forløb planlægges i samarbejde med Flagstad-husets nuværende 

brugere Syssen Kappel og Niels Groth. 

- foreningens julefrokost vil blive efter samme ’opskrift’ som sidste år. Mulige datoer 

er torsdag den 27. november (aften) eller lørdag den 9. december (eftermiddag).  



- datoen for generalforsamlingen 2018 er fremrykket til torsdag den 18. januar kl. 

19-22.  

5. Lokaleforhold efter 1. januar 2018. 

- vi forventer at kunne disponere over det gamle rådhus indtil 1. april 2018. Derefter 

vil vi undersøge alternative muligheder (skoler, forsamlingshuse o.a.). 

6. Program 2018. 

- Hans fremlagde et udkast til programmet for 2018. Bestyrelsesmedlemmerne 

opfordres til snarest at komme med tilbagemeldinger til Hans. 

7. Ansøgninger om fondsmidler. 

- vi vil overveje en ny ansøgning i 2018 om fondsmidler fra Fionia Fond - f.eks. til at 

forbedre adgangsforholdene for kørestolsbrugere til arkivet. 

 

8. Eventuelt. 

 

9. Næste møde. 

- torsdag den 4. januar 2018 kl. 19:30 i arkivet. 


