Gudme Lokalhistoriske Forening

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 10. oktober 2019
Referent: Arne NN
Fraværende: Jørgen Reinholdt Jensen
1. Godkendelse af referatet fra det seneste møde
- referatet blev godkendt og underskrevet.
2. Siden sidst
Besøg i Retten i Svendborg:
53 deltagere
Status vedr. økonomi og medlemstal:
Medlemstal 225
Indestående i bank plus kassebeholdning: 72.600 kr.
Nyt fra arkivet:
Svendborg Arkivsamvirkes tur til Stadsarkivet i Odense og efterfølgende rundvisning i Davinde
Naturområde blev en hyggelig og inspirerende tur med ca. 25 deltagere.
Der er bestilt ”navneskilt” til opsætning på gavlen ud til bibliotekets P-plads. Det bliver sat op ved
vores arbejdsdag søndag den 27. oktober.
SLA-Fyn arrangerer Arkibas-kurser for begyndere (25. oktober) og øvede (1. november) på Ringe
Bibliotek. Interesserede kan henvende sig til Arne.
Arkivsamvirket vil medio november begynde gennemgang og sortering af Fyns Amts Avis’
billedarkiv – i første omgang fotos på papir. Senere komme turen til negativsamlingen.
Arbejdet sker i samarbejde med FAA og journalist Bjarne Gregersen.
3. Kommende arrangementer
Jens Jørgensens foredrag om HCA - tirsdag den 22. oktober.
Opstilling af stole og borde i skolens aula kl. 17:30. Deltagere: Peder, Hans, Keld, Arne, Gunnar
(oprydning). Keld medbringer trailer til transport af stole.
Arkivernes Dag - lørdag den 9. november. Foredrag og kaffebord i skolens aula.
Opstilling af stole og borde, m.m. kl. 12.
Opstilling af udstilling om husholdning, madlavning og opskrifter i arkivets lokaler fredag kl. 10.
Besøg på Højlund Mølle – torsdag den 21. november.
Arbejdsdag – søndag den 27. oktober kl. 9-13 med efterfølgende frokost.
Peder, Hans, Keld, Bent og Arne møder op.
Arbejdsopgaver: Fældning af træer og buske i hegnet ud mod P-pladsen. Bent medbringer
motorsav. Skolens trailer kan anvendes til transport til genbrugspladsen.
Flytning af reoler og skriveborde i arkivets ”kontor”.
Peder kontakter Peder Greve med henblik på opsætning af vores logo i arkivets stue.

Julefrokost:
Planlagt til tirsdag den 26. november kl. 18:00 hos Lisbeth og Hans Hulgaard.
Nærmere information senere.
4. Program 2020
Hans præsenterede et udkast til næste års program. Det tegner til igen at blive et varieret udbud af
foredrag, virksomhedsbesøg og længere udflugter. Vi arbejder videre med den videre detaljerede
planlægning.
5. Eventuelt
6. Næste møde
- torsdag den 9. januar kl. 19:00 i arkivet.

