
  Gudme Lokalhistoriske Forening 

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 6. august 2020 

Fraværende: Torben, Jørgen og Egon 

Referent: Arne NN 

1. Godkendelse af referatet fra forrige møde (30. januar 2020) 

- referatet blev godkendt og underskrevet. 

(NB. På grund af corona-pandemien blev bestyrelsesmødet den 16. april aflyst) 

2. Siden sidst 

- Program 2020 blev som planlagt omdelt/udsendt i løbet af ugerne 8-9. 

- nyanskaffelse: Der er blevet indkøbt et hæve/sænkebord til arkivet. 

- 20. februar: Besøg på Højlund Mølle – 41 deltagere. Besøget var oprindeligt planlagt til november 

2019, men var blevet udsat.  

- 5. marts: Besøg på Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg med efterfølgende kaffebord og 

foredrag i Svendborg Forsamlingshus – 56 deltagere. 

På grund af corona-pandemien blev det nødvendigt af aflyse resten af forårets arrangementer. 

Foredraget om ”tyskerpigerne” var allerede på det tidspunkt blevet udsat til den 8. oktober. 

De aflyste arrangementer er allerede nu planlagt til at blive afholdt i foråret 2021.  

- arbejdsdag i arkivet søndag den 14. juni med bortskaffelse af grenaffald og rensning af gavl. Vi 

påtænker at holde en ny arbejdsdag i løbet af oktober med maling af gavl, m.m. 

  

Status vedr. økonomi og medlemstal:  

- medlemstal: 235 

- indestående i bank plus kassebeholdning: 71.100 kr.  

3. Kommende arrangementer 

Torsdag den 13. august: Udflugt til teglværksmuseum, smedjemuseum og naturskolen Åløkkestedet 

- der er p.t. tilmeldt 22 deltagere. Hans har udsendt informationsmateriale til de tilmeldte. 

Torsdag den 8. oktober: Foredrag om ”tyskerpigerne” (udsat fra den 19. marts) 

- der er p.t. 63  tilmeldte. De nærmere praktiske aftaler vedr. foredraget aftales på næste 

bestyrelsesmøde. 

Tirsdag den 1. september: Besøg på vingården BG Wine” 

- endnu kun få tilmeldte. Hans sørger for eventuel foromtale og information til foreningens 

medlemmer. 

Torsdag den 24. september: Besøg på Gymnastikhøjskolen i Ollerup og Bunkermuseet. 

- nærmere information udsendes senere. 

4. Eventuelt 

5. Næste møde  

- tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19 i arkivet. Bemærk tidspunktet! 

    


