
Referat fra møde i Lokalhistorisk forening d. 15.11.22 

 

Deltagere: Kaj Jørgensen, Kirsten Bonde, Connie Andersen, John Rasmussen, Birthe Rasmussen 

Afbud: Nina Løj, Steen Jørgensen 

Referent: Birthe Rasmussen 

 

Dagsorden Referat 

 

1) Godkendelse af referat fra d. 

25.10.22 

 

Godkendt 

2) Evaluering af åbent hus Vi holdt åbent hus lørdag d. 12.12.22 kl. 10-14. Der kom mange 

besøgende og nogle af dem medbragte ting til arkivet. 

Det var en rigtig god dag 

 

Annonceringerne forud for arrangementet gjorde at det var 

synligt for lokalområdet 

 

3) Konstituering efter 

vedtægterne  

- Valg/ udpegning af 

formand 

- Valg/ udpegning af 

næstformand 

- Valg / udpegning af 

kasserer 

 

Vedtægterne er lagt på hjemmesiden 

 

Formand Birthe Rasmussen 

 

Næstformand Kirsten Bonde 

 

John Rasmussen 

 

John har lagt sin mailadresse ud på hjemmesiden så han ser de 

henvendelser der kommer og kan besvare dem indenfor rimelig 

tid 

 

4) Fordeling af deltagelse i 

møder iblandt os 

 

Der var enighed om, at det var vigtigt at vi var repræsenteret til 

de møder der afholdes i diverse arkivfora 

 

Efterfølgende har jeg fundet to møder vi skal med til: 
- Guldborgsunds arkivernes møde d. 3.02.2023 på 

Egnsarkivet 
- Årsmøde d. 12.04.2023 i Toreby 
- Andre ?? 
-  

5) Indlevering af ting til arkivet 

 

Der er i de sidste måneder indleveret en del til arkivet. 

Kaj undersøger om Nykøbing arkiv er interesseret i et billede 

vedr. genforeningen i Sønderjylland 

John kontakter Egnsarkivet vedr. et meget gammelt 

skiftedokument vi har modtaget 

 



Vi skal have udarbejdet en procedure for hvordan vi modtager 

nye arkivalier, og sætter dette på dagsordenen til næste møde 

 

6) Mødedatoer for første halvår 

af  2023: 

 

3. januar 

17. januar 

7. februar 

21.februar 

7. marts 

21. marts 

18. april 

2. maj 

16.maj 

 6. juni 

20. juni 

 

 

Skolen er lukket d. 3.01 derfor ændres mødet til tirsdag d. 

10.01.23 

 

Resten af datoerne godkendes  

 

John lægger datoerne for, hvornår arkivet har åbent, på nettet 

7) Regnskab  John medbragte et opdateret regnskab.  

 

Der er indkøbt en diktafon til brug ved interviews. 

Der er bestilt en ny scanner, så vi bedre kan håndtere 

dokumenter og billeder. Næste gang vil vi se på de øvrige 

PC’ere vi har og evt. anskaffe nye. 

 

Connie køber en ny el kedel 

 

 

 Næste møde d. 6.12.2022 

 

 

 


