
Gudme Lokalhistoriske Forening 

 

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 24. maj 2022 

Referent: Arne NN 

1.  Godkendelse af referatet fra forrige møde 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

2. Siden sidst 

Foredraget ”Oplevelser på Storebæltsoverfarten gennem 40 år”: 61 deltagere.  

 

Udflugt til Mandø og Skærbæk: 50 deltagere 

- en indholdsrig tur i behageligt forårsvejr og med en levende og humørfyldt rundvisning på Mandø. 

Besøg i Otto’s høkerbutik og motor- og maskinsamling, Skjoldemose Gods og Gorilla Park: 44 

deltagere. 

- en kulturhistorisk rejse med store kontraster og et møde med venlige og gæstfrie værter begge 

steder. Et varieret og hyggeligt arrangement – endnu engang begunstiget af vejrguderne. 

Arkivnyt: 

- arkivet har indkøbt ny bærbar PC – pris 5.000 kr. 

- Arne har deltaget i Modulkursus 3 for arkivledere. 

 - lokalarkivernes sortering af Fyns Amts Avis’ arkiv er nu afsluttet. Nu venter de enkelte arkivers 

videre behandling af materialet. Her i arkivet venter 2 fyldte flyttekasser. 

- Svendborg Kommune vil ikke længere betale for vores internetforbindelse  - angiveligt af 

konkurrencemæssige og sikkerhedsmæssige årsager. Vi er i fuld gang med at finde en løsning og 

forventer, at vi efter sommerpausen i juli måned har vores egen internetforbindelse.  

 

Status vedr. økonomi og medlemstal: 

Indestående i bank plus kassebeholdning: 80.600 kr. 

Medlemstal: 240 

  

3. Kommende arrangementer 

Torsdag den 2. juni: Byvandring i Gudbjerg. 

- Hans og Arne har afholdt 3 møder med de lokale guider. Der er aftalt turplan og tidsplan.  

- opstilling af stole og borde plus IT kl. 16:45 på Gudbjerg Skole. Niels Erik har lovet at hjælpe 

med det tekniske udstyr. Hans udsender nærmere information til de tilmeldte. 

Tirsdag den 8. juni: Åbent Hus på Klintholm:  

Ellen og Svend, Hans og Bent deltager. 

Tirsdag den 21. juni: Besøg på Slipshavn, Marinehjemmeværnsstationen og fyrene ved 

Knudshoved: 

Nærmere information udsendes senere. 

 



4. Eventuelt 

Besøget på Hvidkilde Gods er nu fastlagt til onsdag den 31. august kl. 18.  

Nærmere information om arrangementet udsendes senere. 

. 

5. Næste møde 

Torsdag den 18. august 2022 kl. 19:00 i arkivet. 


