
Gudme Lokalhistoriske Forening 

 

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 4. oktober 2018 

Afbud: Jørgen     Referent: Arne NN 

1. Godkendelse af referatet fra det seneste møde 

- referatet blev godkendt og underskrevet. 

2. Siden sidst 

- til besøget på Tranekær Slot og Medicinhaverne var der 60 tilmeldte, som blev rundvist i 2 

grupper. Et vellykket arrangement, som efterfølgende har fået stor ros fra mange af deltagerne. 

- fortællingen om ”Pigerne på Sprogø” måtte desværre aflyses. Hans vil kontakte 

foredragsholderen straks i det nye år for at høre om der er mulighed for at foredraget kan blive 

afviklet i marts eller april 2019. 

- arkivsamvirkets tur til Drejø måtte aflyses på grund af motor-problemer med færgen. Der vil 

muligvis blive arrangeret en tur senere – nok først til næste forår. 

- SLA-Fyn arrangerer Arkibas-kurser på Ringe Bibliotek to fredage i oktober:  

19. oktober for begyndere og 26. oktober for øvede. Nærmere information blev omdelt. 

- status vedr. medlemstal og økonomi:   

Medlemstal: 206 

Indestående i banken plus kassebeholdning: 74.000 kr. 

Foreningens ansøgning ved Fionia Fonds seneste uddelingsrunde blev ikke imødekommet. 

 

3. Kommende arrangementer 

- torsdag den 25. oktober: Besøg på C.C. Jensens filterfabrik i Hesselager. Hans udsender 

påmindelse til foreningens medlemmer i den kommende uge. 

- lørdag den 10. november: Arkivernes Dag med ”Åbent Hus” og foredrag om udvandringen til 

USA. Foredraget holdes i aulaen på Gudme Skole – og eventuelt også det efterfølgende kaffebord 

(afhængigt af deltagerantallet). Keld vil prøve at finde udvandringslister for vores område. Arne 

sørger for aftaler med skolen vedr. det praktiske (nøgle, stole og IT).  

Vi mødes kl. 11 til de nødvendige forberedelser. 

Torsdag den 22. november: Foredrag på Broholm om H.C. Andersen. 

- Hans henter Kirsten Borges Brofeldt og hendes mand i København, Gunnar står for 

hjemtransporten næste dag. 

4. Program 2019 

- Hans omdelte programudkast. Der var generel tilslutning til arrangementerne. 

- Arne prøver at skaffe en egnet foredragsholder til foredraget om landbrugets dyrkningsmetoder 

(fællesarrangement med AOF). 

- der var mest stemning for udflugten til Sydsjælland. 

- herregårdsbesøget er ikke endeligt aftalt. Hans vil prøve at få en udmelding fra Ravnholt først. 

- Søster Holmskov vil meget gerne deltage i byvandringen i Hesselager. 



- Gunnar foreslog Peter Dragsdal som foredragsholder ved genaralforsamlingen i 2020 – 100-året 

for Genforeningen. 

Punktet genoptages ved næste bestyrelsesmøde. 

5. Arbejdslørdag i arkivet 

- vi mødes kl. 9 med det nødvendige udstyr (trailere, motorsav, m.m.). Hans bestiller smørrebrød. 

6. Eventuelt 

- ingen punkter 

 

7. Næste møde 

- torsdag den 8. november 2018 kl. 19:30 i arkivet. 


