
  Gudme Lokalhistoriske Forening 

Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 21. juni 2021 

Afbud fra Gunnar og Jørgen 

Referent: Arne NN 

1. Godkendelse af referatet fra seneste møde (12. november 2020) 

- referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

2. Siden sidst 

På grund af Corona-pandemien lykkedes det kun at gennemføre 5 af de planlagte 12 arrangementer 

i 2020. En del af de aflyste arrangementer blev sat på programmet for 2021, men først den 6. maj 

kunne vi afholde det første arrangement, foredraget om hekse på Hesselager Skole - med coronapas, 

mundbind og de øvrige velkendte begrænsninger. Her var godt 20 deltagere. 

 

Herefter er der blevet afholdt følgende arrangementer: 

Besøg i Holstenshus parkanlæg med 57 deltagere fordelt på 2 hold. 

Byvandring i Hesselager med 50 deltagere, som var det maksimalt tilladte antal. 

Foredraget ”Hvor peberet gror” om doktor Olsen: 73 deltagere. 

Besøg på Bernstorffsminde Møbelfabrik: 20 deltagere. 

- gentages torsdag den 24. juni med nye deltagere. 

 

Per 11. januar skiftede foreningen  pengeinstitut fra Andelskassen til Frørup Andelskasse. Vi skal 

betale 1000 kr. (engangsbeløb) plus 500 kr. årligt. Derudover et gebyr på 100 kr. årligt (forsikring).   

 

Status vedr. økonomi og medlemstal: 

- indestående i bank plus kassebeholdning: 85.508 kr.  

- medlemstal: 234 

 

3. Planlægning af generalforsamlingen den 1. juli 2021 i Brudager Forsamlingshus 

Hans fremlagde regnskab for 2020 og budget for 2021. Begge dele blev godkendt. 

Jørgen Reinholdt Jensen vil gerne udtræde af bestyrelsen. Keld Henriksen overtager den ledige 

plads. 

Valg af bestyrelse: På valg er Hans Hulgaard, Arne Norsk Nielsen og Torben Lønberg. Alle 3 

modtager genvalg. 

Valg af suppleanter: Egon Schiel ønsker ikke genvalg, og da Keld har overtaget Jørgens 

bestyrelsespost, skal der vælges 2 nye suppleanter. 

Valg af revisorer plus suppleant: Peder Jensen og Margit Hornemann er villige til genvalg som 

revisorer, René Nielsen er ikke længere valgbar som revisorsuppleant. 

Torben Lønberg er villig til igen at påtage sig hvervet som dirigent. 

Opstilling i Brudager kl. 17 – Bent, Arne og Hans møder 

Påmindelse:  

Rabat på 100 kr. til bestyrelsesmedlemmer ved foredrag, rundvisninger o.l. 

Ved større udflugter gives 200 kr. i rabat. 

 



4. Kommende arrangementer 

- torsdag den 24. juni: Besøg på Bernstorffsminde Møbelfabrik: Bent deltager. Hans tager sig som 

vanligt af deltagerbetalingen. 

- tirsdag den 17. august: Udflugt til Krengerup Gods: Nærmere information ved næste 

bestyrelsesmøde. 

 

5. Eventuelt 

- vi påtænker at arrangere en arbejdsdag engang i sensommeren/efteråret. 

6. Næste møde  

- torsdag den 12. august 2021 kl. 19:00 i arkivet. 


