Gudme Lokalhistoriske Forening

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 4. januar 2018.
Afbud: Ingen

Referent: Arne NN

1. Godkendelse af referatet fra det seneste møde.
- referatet blev godkendt og underskrevet.
2. Siden sidst.
- Arkivernes Dag med Arnold Andersen samlede godt og vel 50 tilhørere.
På grund af for meget lysindfald er biblioteket ikke velegnet til foredrag med billedfremvisning i
dagtimerne. Der var enighed om at bruge Gudme Skoles aula næste gang, det bliver aktuelt.
- Lokalhistorisk Aften med Flagstadshuset historie samlede op imod 60 tilhørere – en stor del fra
Lundeborg.
De gamle smalfilmsoptagelser vinder tydeligvis ikke ved at blive projiceret til et stort lærred. I løbet
af vinteren håber vi på at få redigeret optagelserne færdig, så de kan vises (evt. også sælges til brug
på egen PC).
- julefrokosten fik gode anmeldelser og tak til de gæstfrie værter på Hulgården.
- Svendborg Arkivsamvirke holder sit næste møde i Gudme. Det vil blive afholdt i slutningen af
februar måned. Arne, Hans, Gunnar og Peder planlægger indhold, tid og sted og sørger for
invitation til arkiverne.
- vi vil ansøge Fionia Fonden om penge til kørestolsrampe, videokamera og bærbar PC – samlet
beløb 20-25.000 kr.
Hans sender ansøgning – sidste frist er den 25. januar 2018.
- status vedr. medlemstal og økonomi: Medlemstallet er nu på 180, og foreningens samlede kapital
er på 67.379 kr.
3. Planlægning af generalforsamlingen den 18. januar 2018.
a. Hans fremlagde årsregnskab for 2017 og budget for 2018 – begge dele blev godkendt.
Kontingentet forbliver uændret 100 kr. pr. husstand.
b. På valg til bestyrelsen er denne gang Peder, Keld, Gunnar og Jørgen. Torben er dirigent. Hans
udsender dagsorden til generalforsamlingen.
c. de praktiske forberedelser i det gamle rådhus står Peder, Keld, Hans og Arne for. Vi mødes kl.
14.
4. Program 2018.
- programudkast 2 blev omdelt – der resterer nu kun enkelte justeringer. Programmet vil som
vanligt blive uddelt ved generalforsamlingen.

5. Eventuelt.
- ingen punkter til eventuelt.
6. Næste møde.
- tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19:30 i arkivet.

