Gudme Lokalhistoriske Forening
Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 10. januar 2019
Afbud: Ingen

Referent: Arne NN

1. Godkendelse af referatet fra det seneste møde
- referatet blev godkendt og underskrevet
2. Siden sidst
- arrangementet i forbindelse med ”Arkivernes Dag” var i år henlagt til aulaen på Gudme Skole.
Til foredraget om udvandringen til Amerika var der 45 fremmødte.
- arrangementet på Broholm om H.C. Andersens mulige kongelige ophav samlede 87 interesserede.
Kirsten Brofeldts spædende foredrag og efterfølgende kaffebord foregik i Thorvaldsens-salen, som
dannede en perfekt ramme for arrangementet.
- julefrokosten var igen i år en både festlig og kulinarisk succes – dog med mere arbejde for
værtsparret en egentlig tiltænkt.
- på grund af ombygning på Gudme Skole vil arkivets køkken hver torsdag fra kl. 12-15 indtil 1.
april blive ”udlånt” til skolens elever i 6. klasse.
3. Planlægning af generalforsamlingen den 24. januar 2019
a. Hans fremlagde årsregnskab for 2018 og budget for 2019 – begge dele blev godkendt.
Kontingentet forbliver uændret 100 kr. pr. husstand.
b. På valg er denne gang Hans Hulgaard, Arne Norsk Nielsen og Torben Lønberg. Alle 3 modtager
genvalg. De 2 suppleanter Bent Rosenfeldt og Leif Nielsen modtager begge genvalg.
Torben er dirigent.
3. Opstilling af borde og stole m.m. i skolens aula fra kl. 17:30. Peder, Hans, Keld og Arne møder.
4. Program 2019
- Hans omdelte et foreløbigt program for 2019. Der mangler endnu enkelte detaljer inden den
endelige trykning. Korrektur modtages gerne.
- der blev vedtaget følgende enkelte prisændringer:
De lange heldagsudflugter skal maksimalt koste 400 kr. for medlemmer og 475 kr. for ikkemedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter får en rabat på 200 kr. - ægtefæller betaler fuld pris.
6. Eventuelt
- arkivet har modtaget byvåbenet fra den tidligere Gudme Kommune. Torben vil rette henvendelse
til Svendborg Kommune om tilladelse til at bruge logoet på foreningens hjemmeside og andet
udsendt materiale.
7. Næste møde
- torsdag den 31. januar 2019 i arkivet.

