Støtteforeningen for Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.
Referat fra ordinær generalforsamling

i Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing
Tirsdag d. 21. maj 2019 k1. 19:00
Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent. Bestyrelsens forslag: Hans Kristensen
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Leder af Byarkivet Else Wolsgård: Orientering om byarkivets arbejde.
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
5. Vedtagelse af kontingent for det kommende år
6. Indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i

hænde, senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag til vedtægtsændringer, (bestyrelsens forslag, bilag vedlagt)
7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen

Per Overgaard Rasmussen
Jeanne Vedø Søegård
Mogens Christensen
(Alle 3 er villige til genvalg)
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Ulla Dahlslund (Er villig til genvalg)
Der skal vælges ny suppleant.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Jens Christensen og suppleant Lisbeth

Mollerup (Begge er villige til genvalg)
9. Eventuelt
Efter generalforsamlingen kl. ca. 19:45
Museumsinspektør Cecilie Bønnelycke holder foredrag med temaet:
Hjemstavnsforening, med fokus på Langelænderforeningen
1. Valg af dirigent: Hans Kristensen blev valgt.
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2. Bestyrelsens beretning ved formanden Per Overgaard Rasmussen:
Der er ved at komme godt styr på slægtsforskningen i Danmark. Interessen er stadig
stigende.
På hjemmesiderne sker der meget og det er blevet væsentlig lettere at hente et stadig stigende
antal informationer på nettet.
Rigsarkivet har også lagt kurser på nettet. F.eks.: ”Lær gotisk med Rigsarkivets online
kursus” på sa.dk/gotisk.
Der udkommer dog stadig hjælp på papir.
Danske slægtsforskere har udgivet heftet: ”Ny i slægtsforskning? Hjælp til at komme i gang”
Rigsarkivet har udgivet et hæfte, der hedder ”kilderne” til brug for undervisning i
grundskoler og gymnasier.
Fjernsynsserien: ”Forsvundne arvinger” er med til at vise, at man aldrig skal give op.
De fleste oplysninger findes et eller andet sted. Måske på vort lokale byarkiv i Havnegade?
Støtteforeningen har i dag ca. 100 medlemmer. Jeanne og Mogens har desværre igen i år
måtte bruge megen tid på medlemmer, som ikke har betalt kontingentet. Nogle har
efterfølgende betalt og andre har vi desværre måtte slette.
Støtteforeningen havde planlagt at stille op på Øhavsmarkedet ved lystbådehavnen den 1.
september. På grund af afbud blev deltagelsen ikke til noget.
Øhavsmarkedet havde i øvrigt fået en dårlig placering ved siden af det gamle ægpakkeri,
hvor der næsten ikke passerede nogen mennesker.
Landsbyklyngerne havde en inspirationsdag den 4. november i det tidligere byggemarked på
Bellevue.
Jeanne og Mogens deltog på støtteforeningens vegne.
Mødet var delt i 2 afdelinger. Først kunne alle fremmødte gå rundt og hilse på hinanden og
diskutere muligheder. Derefter blev der lukket op for andre deltagere, som så kunne gå rundt
til de enkelte borde og høre om deres arbejde og muligheder for at deltage.
Vi vil følge arbejdet fremover og se hvilke ting vi eventuelt kan deltage i.
Arkivernes dag lørdag den 11. november havde titlen ”De langelandske mejerier”.
Arkivet stod selv for forberedelse, opsætning og afvikling
Vi sørgede for, at annoncere dagen og var behjælpelige med afviklingen.
Foreningen til udgivelse af: ”Historisk årbog for Langeland og Strynø”
har igen haft et meget aktivt år.
Fra støtteforeningen deltager Jeanne Vedø Søegaard og Mogens Christensen.
Støtteforeningen har sammen med alle arkiver stået bag udgivelsen af en brochure: ”Hjælp
dit lokalarkiv”, som fortæller, hvor arkivalier kan afleveres. Brochuren er sat op af Heidi Bay
Hauptmann på byarkivet.
Salget af Øboer – 2018 udgaven gav et pænt overskud. Der blev udloddet 15.000 kr. til de 5
involverede foreninger. Der blev således 3.000 kr. til os.
Salget af Øboer 2019 forventes også at give overskud.
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Der er allerede en liste af gode indlæg klar til de næste par år; men I er alle velkommen til at
bidrage med en god historie.
Vort tidligere bestyrelsesmedlem - Birte Eskelund - har hidtil hjulpet med Øboer, men har
trukket sig tilbage.
Hanne Bruun Nielsen – tidligere kasserer i Langelænderforeningen – har sagt ja til at indgå i
arbejdet med Øboer.
Vore vedtægter er nu ca. 15 år gamle og trænger til at blive opdateret, så de følger med tiden.
Bestyrelsen fremlægger derfor nogle ændringsforslag, som kan bringe foreningen i takt med
tiden.
Vi har i 2018 haft 3 bestyrelsesmøder med flot fremmøde af både bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter. Herudover har der været generalforsamling, Øhavsmarked og Arkivernes dag.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for det gode samarbejde.
Vi har dog haft den sorg at miste et mangeårigt bestyrelsesmedlem: Lise Birthe Killerup
Pedersen. Lise døde Palmesøndag.
Til sidst vil vi fra Støtteforeningen sige tak til alle på arkivet for den store og engagerede
indsats både i det daglige arbejde og ved arrangementer.
En særlig tak skal atter i år lyde til Else Wolsgård for det gode arbejde. Udover at lede
arkivet året igennem, så sørger Else også for at sende stof til nyhedsmedierne, så arkivet
bliver og forbliver kendt af alle.
Vi vil derfor gerne udtrykke vort håb om, at dette samarbejde vil fortsætte!
Dette afslutter bestyrelsens beretning.
Beretningen blev godkendt.
3. Leder af Byarkivet Else Wolsgård: Orientering om byarkivets arbejde.
E. W gav først udtryk for det store savn det er for arkivet, at have mistet Lise Killerup
Pedersen, der i påsken måtte giv op i kampen mod kræften. Lise var arkivets ”mor” og altid i
godt humør. Udover arkivarbejdet så sørgede hun for blomster, varme og meget mere.
Det er stort arbejde at oplære medarbejdere på arkivet, så de også kan give en god og
professionel betjening af brugere af arkivet, uanset om det drejer sig om personlig
henvendelse, eller brugere der skriver til arkivet. Der er pt. tilknyttet 11 medarbejdere til
arkivet, dels i løntilskud og dels som frivillig. De er på arkivet forskellige dage.
Fyn-Langelands Fond, har som tidligere doneret 10.000 kr. til arkivet. Pengene skal bruges
til renovering af et Guldaldermaleri af H. C. Ørsted. Maleriet skal udlånes til Ørsted
Selskabet, og ophænges på udstillingen i Ørstedudstillingen i Østergade til næste år i
anledning af 200 året for H. C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen.
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Donationen fra Fyn Langeland Fond fra sidste år, er brugt til en avisscanner, der desværre
ikke er taget i brug endnu. Kommunen har ikke fået sit IT-system opgraderet til Windows
10.
Else Wolsgård sluttede med at takke støtteforeningen for det forgangne år og udtrykte ønske
om et fortsat godt samarbejde.
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Regnskab fremlagt i mundtlig form. Ved en fejl blev regnskabet ikke uddelt ved
generalforsamlingen, og er efterfølgende udsendt pr, mail til godkendelse af deltagerne.
Kassebeholdning 7430,57 kr. ved generalforsamlingen. Største udgiftspost er annoncering
ved generalforsamlingen og Arkivernes Dag.
Regnskabet blev godkendt. Det udsendte regnskab er også godkendt.
5. Vedtagelse af kontingent for det kommende år
Kontingentet for det kommende år (2020) blev fastsat til 75,00 kr.
6. Indkomne forslag.
Ingen fra medlemmerne; men fra bestyrelsen.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (Bestyrelsens forslag vedlagt i kopi)
Der har i de 15 år støtteforeningen har eksisteret, ikke været ændret i vedtægterne, så
bestyrelsen har haft gennemgået disse, og fortaget nogle tilretninger, der i det væsentlige
drejede sig om ændringer i § 2. formål. Bestyrelsens forslag godkendt.
7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
Per Overgaard Rasmussen
Jeanne Vedø Søegård
Mogens Christensen
(Alle 3 var villige til genvalg)
Valg af bestyrelsessuppleanter. Ulla Dahlslund (Var villige til genvalg)
Ulla Dahlslund blev genvalgt. Som ny suppleant blev valgt: Peter Dons Laursen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Jens Christensen og suppleant Lisbeth
Mollerup (Begge var villige til genvalg)
Begge genvalgt.
9. Eventuelt
Der var ingen emner under dette punkt.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
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