
  Gudme Lokalhistoriske Forening 

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 6. oktober 2020 

Fraværende: Jørgen og Egon 

Referent: Arne NN 

1. Godkendelse af referatet fra forrige møde (6. august 2020) 

- referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

2. Siden sidst 

- det aflyste foredrag om tyskerpigerne vil blive gennemført engang i løbet af foråret 2021, hvis 

foredragsholderen føler sig klar til det. 

 

- udflugten til teglværksmuseum, smedjemuseum og naturskolen Åløkkestedet havde 24 deltagere. 

En vellykket, afvekslende tur med inspirerende guider.  

 

- besøg på vingården ”BG Wine” havde 44 deltagere, som beså de frodige vinstokke med 

efterfølgende traktement og vinsmagning.  

 

- til besøget på Gymnastikhøjskolen i Ollerup var der 36 tilmeldte, som under forstander Uffe 

Strandby kyndige ledelse fik fortalt skolens spændende historie – med hovedvægten lagt på 

arkitektur og kunst. Undervejs blev der anrettet en buffet med en veltillavet kyllingeret.  

På grund af corona-epidemien skulle der brugen mundbind, indtil vi sad på vores spiseplads.    

 

Status vedr. økonomi og medlemstal:  

- medlemstal: 236 

- indestående i bank plus kassebeholdning: 71.200 kr.  

- foreningens CVR-nr. er – som reglerne foreskriver – blev fornyet for de næste 3 år. 

- Andelskassen har bedt om diverse dokumentation og underskrifter for foreningens brugeraftale om 

Netbank. Hans sørger for, at dette nu bliver bragt i orden. 

3. Kommende arrangementer 

Torsdag den 22. oktober: Fortælling om besættelsesårene i Gudme-området. 

- efter afbuddet fra arkivar Andreas Skov, vil vi forsøge at udfylde tiden med indlæg fra andre 

personer med viden om emnet. Hans kontakter Lisbeth Hulgaard og Erik Damkiær fra 

Brænderupvænge. 

Opstilling af stole m.m. kl. 18:00: Keld, Hans, Bent og Arne deltager. 

 Arbejdsdag i arkivet: Lørdag den 24. oktober kl. 9:30. I tilfælde af regnvejr evt. søndag. Hans 

medbringer stillads. Arne kontakter pedellen ang. levering af pensler/ruller.  

Deltagere: Hans, Bent, Arne, Svend og Keld. 

Lørdag den 14. november: Arkivernes Dag med ”Åbent Hus” i arkivet. 

- arkivet er åbent fra kl. 13 for besøgende - og evt. fremvisning af billeder (dias-show) med relation 

til dagens emne. 

- kl. 14:00 i aulaen på Gudme Skole: Fortælling om 1950’erne ved historiker Gunnar Steenberg. 



Kaffepause indlagt. 

Forslag fra Torben om at få en Ferguson opstillet i skolegården. Hans kontakter Birger Hornemann.  

Torsdag den 26. november: Torsdag den 26. november: Besøg på Fyns Amts Avis. 

- indtil nu ingen ændringer til programmet. 

4. Eventuelt  

Vi drøftede indholdet af vores program for 2021. Emnet sættes på dagsordenen ved vores næste 

møde. 

5. Næste møde  

- torsdag den 12. november 2020 kl. 19:00 i arkivet.   


