
Referat af bestyrelsesmøde d. 18. August 2021 
 
Til stede: Ulla, Preben, Birthe, Ida, Rikke, Peder og Bente 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
      Godkendt 

 
2. Konstituering af ny bestyrelse 

Formand :  Ida Grønberg 
Kasserer :   Ulla Nyborg/Bente Bøge 
Sekretær:    Preben Danielsen 

 
3. Siden sidst 

Solgt medlemskort.  
Alm. arkivarbejde (Lise Aabrandt – modtaget materiale til låns) 
Vi har desværre ”misset” en artikel til Folkebladet. Fremadrettet laver vi en 
årsliste på tavlen i arkivet. 
Artikler resten af 2021:  
31.08 – Jordløse Forsamlingshus ( Ulla ) 
Jagthistorie (Ulla finder en) 
Info sendt vedr. ”Sigurd og den Fynske historie”. 

    
 

4. Nyt fra kasserer 
Afventer medlemstal til alle er færdige med at sælge medlemskort. 

         Udover 5000 kr. til andele i Landsbyens Hus, er der ikke brugt ekstra penge  
         pga. corona – så ”kassen” har det godt. 
 
 

5. Arkivets ” Gåtur i Jordløse” d. 1. september kl. 18.00 
Info om arrangementet i Jordløse Her og nu, Facebook, hjemmesiden og evt. i 
Brugsen ( Rikke) 
Vi oplyser, at det er muligt for gangbesværede at køre i bil på det meste af 
turen. 
Vi mødes kl. 17.45 

 
 

6. Åbent Hus / Jubilæum i Jordløse Forsamlingshus d. 21. August 
Ulla laver en udstilling til Forsamlingshuset til jubi-dagen. 
Arkivet giver et gavekort til en værdi af 300 kr. (10 billeder efter eget valg) 

 
 

7. Tur med SLA Fyn d. 6. september 
Øhavsmuseet i Faaborg kl. 12.30 
Egenbetaling 50 kr. (arkivet betaler) – Ulla, Birthe og Ida deltager 
Sidste frist for tilmelding er 1. september 



 
 

8. Arbejdsopgaver 
Gennemgang af liste med arbejdsopgaver. 
Ulla sender tilrettet liste ud til alle 
Indsamling af referater og beretning fra andre foreninger tages op til næste 
møde. 

    
 

9. Fastsættelse af dato til div. informationer /bl.a. koder, mail, foto, mv. – husk 
kalender 
Foto d. 25.08 
Næste møde: Folkesamlinger i Jordløse og prot0koller 

 
10.  EVT. 

Nyt skilt ved Landsbyens Hus – ”Lokalhistorisk Arkiv” (Ulla) 
Næste bestyrelsesmøde d. 22. september 2021 
 
Referent Bente Bøge 

 


