Støtteforeningen for Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.
Referat fra den ordinære generalforsamling
i Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing
Tirsdag d. 18 august 2020 k1. 19:00
Dagsordenen fulgte 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.
7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen

Ann Jeppesen, Nils Gotfredsen (Begge er villige til genvalg)
Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleant. Ulla Dahlslund og Peder Dons
Laursen (Begge er villige til genvalg)
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, aftenens indlæg:

”Strandingen ved Påø 1945 – et langelandsk kulturmøde”
ved historiker Peter Krogsted
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Valg af dirigent: Hans Christensen blev valgt
Bestyrelsens beretning fremlagt ved formanden: Per Overgaard Rasmussen. Beretningen godkendt.
(Kopi vedhæftet)
Leder af Byarkivet Else Wolsgård, orienterede om arkivets arbejde. Kopi af orienteringen vedhæftet
Regnskabet fremlagt og godkendt. Den største udgiftspost er annoncering i forbindelse med
foreningens generalforsamling og annoncering i forbindelse med Arkivernes Dag. Ud over
kontingentet er største indtægt 3000,00 kr. der er udloddet fra ”Øboer”.
Foreningen har 120 medlemmer.
Uændret kontingent, der er på 75,00 kr. for enkeltpersoner og 150,00 for par.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Valg af bestyrelse: Ann Jeppesen og Nils Godtfredsen, begge genvalgt
Bestyrelses suppleanter: Ulla Dahlslund og Peder Dons Laursen, begge genvalgt.
Valg af revisor og revisorsuppleant: Revisor Jens Christensen og suppleant Lisbeth Mollerup, begge
genvalgt.
Der var ingen punkter under eventuelt
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

”Strandingen ved Påø 1945 – et langelandsk kulturmøde”
Efter generalforsamlingen fik vi et fremragende foredrag af historikeren Peter Krogsted.
Han gennemgik nogle påstande om strandingen punkt for punkt og vi fik et fint overblik over, hvad der
var rigtigt og hvad der havde været diskutable påstande gennem årene.
Det har været et stort arbejde at samle alle disse oplysninger og så viderebringe dem til os på en let
forståelig måde.

_________________________
Dirigent
Hans Kristensen

___________________________ __________________________
Referent
Formand
Mogens Christensen
Per Overgaard Rasmussen
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Bestyrelsens beretning for 2019/2020
Vi skulle have afholdt vor årlige generalforsamling i maj måned; men Corona reglerne gjorde at vi
måtte erklære ”Force Majeure” og udsætte den til reglerne blev lempet; men nu er vi i gang med
generalforsamlingen.
Coronaen har også betydet stilstand for mange aktiviteter; men generelt så steg interessen for slægtsog lokalhistorie i denne periode, og vi har alle kunnet glæde os over, at så mange centrale arkivalier nu
er blevet digitaliseret; men vi savnede at kunne gå på det lokale arkiv og samle oplysninger eller få
bekræftet en antagelse.
Det sidste nye er at få analyseret sit DNA og se om der skulle være andet end dansk blod i årene.
Jeg er selv i familie med de såkaldte ”Spaniolere” på Nordlangeland. Dokumentationen er endnu ikke
fundet for den ukendte spanske soldat som skulle være fader til min tipoldefar, som blev født den 2.
september 1809 og døbt i Longelse kirke. Moderen var Sidsel Rasmusdatter.
Desværre er kirkebogen brændt, så det kniber med dokumentationen.
Jeg har derfor indsendt en prøve til DNA-analyse, som kan vise om det er sandsynligt, at der er lidt
spansk blod i mine årer.
Analysefirmaet er FamilyTree-DNA og det har kostet 86 $
Resultatet forventes i løbet af en måneds tid.
Arkivernes dag bliver hvert år afholdt den 2. lørdag i november med udstilling, foredrag og
fremvisning af arkivet.
Årets tema var: ”Gemt eller glemt” med fokus på virksomheder, som ikke længere findes.
Rudkøbing Havn, Købmænd i 1950’erne, Frugtindustrien, Centraltrykkeriet, Hotel Langeland,
Iversens tobaksfabrik, Mineralvandsfabrikken ”Ørsted” og Dampbadeanstalten.
Støtteforeningen bidrog med viden, annoncer og nogle materialer.
Specielt var jeg personligt glad for, at mine forældres virksomhed - Centraltrykkeriet - kom med, og
jeg havde et fortrinligt samarbejde med Liselotte Krøyer om den del.
Jeg har haft begge mine brødre og andre venner med inde og se udstillingen. Det giver anledning til
opfriskning af mange gode minder og snakken kan gå resten af dagen med at tale om de enkelte
virksomheder.
Vi har den 25. september 60-års jubilæum i min mellemskole, og alle deltagerne glæder sig til at
komme og se udstillingen, hvor Peter Dons Laursen har lovet at vise rundt og fortælle om nogle af
virksomhederne.
Støtteforeningen har i dag ca. 120 medlemmer. Jeanne og Mogens har desværre igen i år måttet bruge
megen tid på medlemmer, som ikke har betalt kontingentet. Nogle har efterfølgende betalt og andre
har vi desværre måtte slette.
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”Foreningen til udgivelse af ”Historisk årbog for Langeland og Strynø” eller blot Øboer - har igen haft
et meget aktivt år.
Støtteforeningen repræsenterer byarkivet og herfra deltager Jeanne Søegaard og Mogens Christensen.
Udgivelsen bliver i år forsinket, dels fordi deadline er rykket og dels fordi artikler er blevet forsinket.
Men alt falder som sædvanligt på plads.
Igen en udgave på omkring 100 sider, med artikler fra nord - syd og en artikel fra Strynø.
200 året for opdagelsen af elektromagnetismen kommer også med i Øboer.
Der kommer en artikel med titlen: “H. C. Ørsted på en anden måde“
Indholdet vil omfatte hvad der er gjort i Rudkøbing for at gøre bysbarnet H.C. Ørsted kendt.
Blandt andet vil frimærker, poststempler, postkort, receptkuverter og andre samlerobjekter blive
omtalt.
Ved sidste møde i denne forening var kassebeholdningen på næsten 70.000,00 kr. med skyldig moms
på godt 8.000,00 kr.
98 bøger var der ikke afregnet for. Der er tabt 6 bøger ved Arnold Busck, der gik konkurs. Oplaget er
næsten udsolgt, der er kun få eksemplarer tilbage.
Generalforsamlingen i foreningen for Øboer afholdes 27. august, hvor der forventes uddelt 15.000,00
kr. med 3.000,00 kr. til hvert foreningsarkiv og vor støtteforening.
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.
Støtteforeningens virke
Vi har i 2019 haft 2 bestyrelsesmøder med flot fremmøde af både bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter. Herudover har der været generalforsamling.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for det gode samarbejde.
Afslutning
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.
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Orientering fra leder af byarkivet Else Wolsgård :

Beretning ved arkivets støtteforenings generalforsaml ing 18-8-2020.
I løbet af sommeren 2019 arbejdede arkivets medarbejdere og
støtteforeningens bestyrelsesformand på udstillingen "Gemt eller
glemt", der blev åbnet på Arkivernes Dag 9. november. Den har fået
megen ros.
På grund af Covid 19 står den der såmænd endnu!
Persondataforordningen og implementering af alle de rent ud sagt
mærkelige regler, den påtvinger os, har krævet meget arbejde.
Omkring nytår skulle alle kommunale institutioner ydermere lave
nogle meget detaljerede regler for "ledelsestilsyn og intern kontrol".
Det lykkedes at få arkivets koncept accepteret af kommunen. Der
bryder man sig nemlig ikke om, at jeg anvender en så gammeldags
metode som tillid, når det drejer sig om at forebygge medarbejderes
snyd med de offentlige midler.
Arkivet har fået flere, store indleveringer, og vi er desværre kommet
lidt bagefter med registreringen på grund af den tvungne lukning.
At alt var lukket ned, betød ikke, at der ikke var gang i arkivets mail.
Det var der skam, for folk havde tydeligvis god tid til at finde ud
af, hvilke spørgsmål de gerne ville have svar på. Heldigvis var der
jo ikke noget til hinder for, at jeg kunne gå på arbejde og løbende
besvare mails - ellers var der godt nok opstået en ordentlig pukkel!
Fyn-Langeland Fond har igen i år begavet arkivet med 10.000 kr. De vil blive
brugt til installering af en kombineret tyveri- og brandalarm. ”Rettidig omhu”
Flere medarbejdere har været på Arkibas-kurser, så de nu er blevet
endnu bedre til at registrere hurtigt og korrekt.
Byarkivets arkivalier har været flittigt brugt i forbindelse med museets
to udstillinger på hhv. Skovsgård og Langelands Museum om
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strandingen ved Påø, som Peter, der har tilrettelagt udstillingerne, vil
fortælle os mere om efter generalforsamlingen.
Hvad angår Arkivernes Dag den 14. november har jeg besluttet, at vi i
år ikke skal lave nogen udstilling. Årets tema "Erindringer" er ikke
særlig egnet til en udstilling, og samtidig har vi som nævnt rigtig mange
sager, der venter på at blive registreret.
Byarkivet vil derfor holde åbent hus på Arkivernes Dag, og vi vil
vise gamle film i mødelokalet.
Arkivet modtog i juni en opfordring til at deltage i et projekt i
samarbejde med Aarhus Universitet og SDU. Projektets formål er at
kortlægge den spanske syges udbredelse i 1918-20 samt hvilke tiltag
man dengang tog for at hindre smittens udbredelse. Jeg har derfor
gennemgået Langelands Avis ide pågældende år, og Kirsten og AnneLise har gennemgået alle dødsattester på Langeland for at finde ud af,
i hvor mange tilfælde dødsårsagen er angivet som influenza eller
lungebetændelse.
På grund af de mange turister, der har været på Langeland i sommer.
har arkivet naturligvis også haft flere besøgende, der bare kigger ind
for at se, hvad det er for et sted. Heldigvis er de ikke alle som den
kvinde, der lukkede døren op, idet hun sagde: "Er der noget
spændende, eller er det bare et arkiv?" Svaret var naturligvis "Det er
bare et arkiv, og her er absolut ikke noget spændende".
Idet forløbne år har vi igen mistet en mangeårig, frivillig
medarbejdet idet Hans Peter Jansen døde den 2. november. Han var
beskæftiget med at digitalisere den store samling af
glaspladenegativer.
Tirsdag den 25. august går den årlige faglige ekskursion til Marstal.
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