
Gudme Lokalhistoriske Forening 

 

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 8. november 2018 

Afbud: Torben og Jørgen    Referent: Arne NN 

1. Godkendelse af referatet fra det seneste møde 

- referatet blev godkendt og underskrevet. 

2. Siden sidst 

- ved besøget på C.C. Jensens Filterfabrik deltog ca. 70 personer. Virksomheden var vært ved et 

meget fin arrangement, som efterfølgende høstede stor anerkendelse fra mange af deltagerne. 

- arbejdslørdagen den 27. oktober blev gennemført i lettere regnvejr, men vi nåede de planlagte 

opgaver og havde en god dag, som blev afrundet med et par velfortjente stykker smørrebrød. 

- nyt fra arkivet:  

       - der er indkøbt bærbar PC med tilbehør 

       - Hans har deltaget i Arkibas-kursus i Ringe 

       - Historiens Hus i Odense (Stadsarkivet) tilbyder at digitalisere VHS-bånd, smalfilm, 

         spolebånd, kassettebånd, m.m. til meget favorable priser.        

 

 - status vedr. økonomi og medlemstal:  

        Medlemstal: 207, indestående plus kassebeholdning: 67.800 kr. 

 

3. Kommende arrangementer 

- der er 35 tilmeldte til Arkivernes Dag lørdag den 10. november. Opstilling af borde og stole m.m.  

i skolens aula kl.11 (Peder, Keld, Gunnar, Hans og Arne møder op). Foredraget og det 

efterfølgende kaffebord foregår begge i aulaen. 

Keld har lavet udvandringslister for hvert af de 6 gamle sogne, som vil være lagt frem i arkivet. 

Arkivet sælger ud af de gamle billedrammer (træ- eller metal) – 10 kr. pr. stk. 

- til foredraget på Broholm om H.C. Andersen har Hans i samarbejde med foredragsholderen lavet 

en udførlig tidsplan for arrangementet. Vi håber at få mulighed for at se på lokaleforholdene nogle 

dage før arrangementet. 

Der er indtil nu 63 tilmeldte. Presseomtale i næste uge.      

4. Julefrokost 

- igen i år afholdes der julefrokost for foreningens frivillige hos Lisbeth og Hans. Der er 2 mulige 

datoer: Lørdag den 1. december eller tirsdag den 4. december. 

I bedes snarest meddele Hans, hvilken dag I foretrækker. 

Vi enedes om at bestille en platte enten hos Meny i Hesselager eller hos Gudme Slagteri.  

Foreningen betaler for både mad og drikkevarer. 

Hans udsender invitation til 2 x Andenæs, Niels Erik, John og Vita. 

 

 



5. Program 2019 

- Hans omdelte programudkast 2, hvor de fleste arrangementer nu er på plads. På vores næste 

møde forventes de sidste detaljer at komme på plads. 

6. Eventuelt 

7. Næste møde 

- torsdag den 10. januar 2018 i arkivet. 


