Gudme Lokalhistoriske Forening
Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 9. august 2018
Afbud: Ingen

Referent: Arne NN

1. Godkendelse af referatet fra det seneste møde
- referatet blev godkendt og underskrevet.
2. Siden sidst
- besøget på Oureskolerne havde 88 tilmeldte, som med skoleleder Ole Hjorts som guide fik et
glimrende indblik i skolernes historie helt fra starten i 1987 og frem til nutidens moderne institution
med efterskole, højskole og idrætsgymnasium. Efter rundvisningen havde skolens elever arrangeret
kaffebord for deltagerne.
Nyt fra arkivet:
- arkivet har indkøbt en håndskanner til brug ved skanning af ejendomsdokumenter, erindringer,
udklip m.m.
- Niels Erik har deltaget i hjemmeside-kursus i Vejle.
- arkivet har modtaget 1636 kr. i tilskud fra arkivsamvirket til dækning af udgifter til kurser, møder,
transport m.m.
- næste møde i arkivsamvirket er torsdag den 27. september, hvor arkivet på Drejø er vært. Der er
plads til 3 personer (frivillige) fra hvert arkiv.
Status vedr. økonomi og medlemstal
- medlemstal: 200, indestående plus kassebeholdning: 71.500 kr.
- Hans bestiller ekstra 100 programfoldere hos Langå Tryk.
- Hans har indsendt ansøgning til Fionia Fond om midler til indkøb af kamera og bærbar PC. Svar
midt i september.
3. Kommende arrangementer
- der er 60 tilmeldte til turen til Tranekær Slot og medicinhaverne torsdag den 16. august. Der er
udsendt nærmere information til alle deltagerne.
- til foredraget ”Pigerne på Sprogø” torsdag den 13. september er der indtil nu kommet 15
tilmeldte. Tilmelding senest 1. september. Praktiske forberedelser som vanligt kl. 14 i det gamle
rådhus.
- Kirsten Borges Brofeldt har meddelt at hun og hendes mand forventer at kunne holde det
planlagte foredrag om H.C. Andersen på Broholm den 22. november. Det er aftalt at foreningen
sørger for deres transport frem og tilbage. Til gengæld skal de ikke have noget honorar ud over den
aftalte overnatning på Broholm.

4. Program 2019
- der er allerede kommet mange gode forslag til næste års program – både fra bestyrelsen og også
fra medlemmerne. Emnet genoptages på næste møde.
5. Eventuelt
- Torben foreslog et samarbejde med AOF Gudme om arrangementer af foredrag.
6. Næste møde
- torsdag den 4. oktober 2018 i arkivet.

