
Gudme Lokalhistoriske Forening 

 

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 31. maj 2018 

Afbud: Torben og Gunnar   Referent: Arne NN 

1. Godkendelse af referatet fra det seneste møde 

- referatet blev godkendt og underskrevet. 

2. Siden sidst 

- udflugten til Vestjylland med besøg på Tirpitz-museet havde 48 tilmeldte. Det var en vellykket og 

oplevelsesrig tur i flot vejr.  

- byvandringen i Oure i perfekt sommervejr samlede ca. 70 personer. Preben Juhl Rasmussen 

fortalte med vanlig grundighed om institutioner, virksomheder, håndværkere og butikker i Oure 

gennem de seneste 100 år – krydret med selvoplevede morsomme oplevelser fra sin barndom og 

ungdom. Tak til Preben, Torben Lønberg og Oure Friskole for grundigt forarbejde og medvirken. 

- ”Åbent Hus” – arrangementet ved Klintholm havde stor tilslutning – også brovægten ved 

kalklejerne, der som vanligt var ”bemandet” med folk fra vores forening. 

- der var ingen særlige nyheder fra arkivet. 

- kassereren kunne fortælle, at kassebeholdning plus indestående nu var på 83.500 kr.  

Medlemstal: 197 husstande. 

Vi har fået et beløb på 5.000 kr. fra Rise-Flemløse Sparekasse til etablering af en rampe til 

kørestolsbrugere. Denne er allerede etableret. 

3. Kommende arrangementer 

- besøget på Skolerne i Oure har omkring 70 tilmeldte. Hans medbringer højtaler og head-set til 

guiden. 

- Kirsten Borges Brofeldt har meddelt, at hun og hendes mand kan blive nødt til at aflyse H.C. 

Andersen-foredraget på Broholm den 22. november på grund af helbredsproblemer. Vi er meget 

opsatte på at afvikle arrangementet under en eller anden form og ser tiden an indtil 1 måned før 

arrangementet. Hans vil inden sommerferien sende en mail til parret og opridse de forskellige 

muligheder, som vi ser det. 

- Svendborg Kommune har meddelt, at foreninger kan benytte det tidligere rådhus, indtil der er 

kommet en afklaring på bygningens fremtid. Vi helgarderer os ved at booke lokale både på 

rådhuset og på Gudme Skole til vores arrangementer i resten af 2018. 

8. Eventuelt 

9. Næste møde 

- torsdag den 9. august 2018 kl. 19:30 i arkivet. 


