
Referat af bestyrelsesmøde d. 24.09.20. 
 
Til stede: Ulla, Preben, Birthe, Karin, Ida, Bente. 
Afbud: Rikke 

 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
Godkendt 

 
2. Siden sidst.  

Evaluering af foredraget ”Pigerne fra Sprogø”. 
Godt arrangement/foredrag.  
Ca. 34 deltagere – fint antal i forhold til coronasituationen.  
Billetsalg 1.400 kr. – honorar til foredragsholder 1.400 kr. 
Lille underskud til dækning af kaffe/kage. 

 
3. Nyt fra Kassereren 

Medlemstal pt. - 159 betalende – sidste år var det på 200. 
30 personer har ikke betalt for 2020. Kan evt. skyldes at vi i år lagde 
medlemskort og årskrift i postkasser. (evt. forglemmelse) 
1 års frikontingent til nye tilflyttere. Beboerforeningen/Henriette Lesley står 
for velkomstpakke til nye beboere. Årsskrift og medlemskort kan evt. følge 
”pakken”. Navn – og adresseliste retur fra Beboerforeningen, som vi kan 
bruge efterfølgende. (Ulla snakker med Henriette) 

 
4. Arkivet efter 1. Oktober. 

Hvad sker der med vores lokaler efter skolens lukning – Vi ved det ikke pt.!! 
Vi afventer betalingsinstruktion fsv. angår betaling af husleje. 
Vi modtager 24.ooo kr. om året fra Assens kommune til dækning af husleje, el 
og varme. 
Aftalt med Jordløse Boldklub/Jan Sørensen at vi deles om internet. 
Skal vi have kontakt til/ ”hjælp” af de folkevalgte politikere og evt. af hvem, 
hvis vi skulle komme i den ekstraordinære situation, at vi bliver ”hjemløse.”?? 
Møde d. 6. Oktober i Forsamlingshuset omkring skolen. 
Vi afventer situationen til efter mødet.  

 
6. Arkivernes dag 
14. november – med visning af samme film som til generalforsamlingen. 
Arkivrådet i Assens Kommune indrykker fælles annonce for dagen. 
Besked senest 20. Oktober. 
PGA af corona - og lokalesituationen giver Ulla arkivrådet medd. om, at vi 
aflyser arkivernes dag i år. 
Ulla ajourfører vores hjemmeside ang. ovennævnte. 

       
7. Indretning af lokaler(nye skriveborde) 



Modtaget 4 store skriveborde fra den lukkede Sparekassen Fyn, Haarby afd. 
Ulla laver en tegning over, hvordan lokalerne kan indrettes. 
1. Oktober flytter vi borde/indretter mv. 

 
8. Arkivets udstyr 
Udlånes kun til/indenfor bestyrelsen. 
Arkivets udstyr udlånes kun mod kvittering. Efter endt brug modtages en 
kvittering for returnering. 
Ulla udfærdiger udstyrsliste/udlånsliste. 

 
9. EVT. 
Intet 

 
Næste bestyrelsesmøde d. 21. Oktober kl. 19.15 i Arkivet. 
 
Referent: Bente Bøge 


