Referat fra generalforsamling i Drejø
Sogns Lokalarkiv.
Lørdag d.14. marts kl.14.00 på biblioteket.
Referat:
1. Valg af dirigent.
Else var dirigent og referent
2. Formandens beretning til godkendelse.
Mimi fremlagde årsberetningen. Herunder
blev arkivets fremtid drøftet. En forespørgsel om arkivet har en plan-B, blev
afvist, da vi endnu ikke har noget konkret at
holde os til hverken vedr. evt. salg af Skolen
eller Forsamlingshusets projekt, som vi har
søgt at blive en del af.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til
godkendelse.
Susanne fremlagde regnskabet, der gav et
flot resultat på kr. 16.701,64.
Ved forespørgsel om arkivet har planlagt
investeringer i år, kan bestyrelsen bekræfte,
at en ældre PC sandsynligvis står for
udskiftning, samt indkøb af diverse
arkivkasser forventes, hvilket muligvis kan
ske via fællesindkøb med andre arkiver i
Schack gennem Svendborg Byarkiv.
Derudover mangler arkivet en maskine til
overførsel af UHF bånd til CD. En sådan
maskine vil arkivet også kunne udlejes til
interesserede på øen. Om der også står en
flytningsudgift på programmet for det
kommende år, ved vi så ikke endnu!
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
A. Forslag indkommet fra Mogens Chriel:
Vedrørende pkt. 4 under kontingent har jeg følgende forslag:
”Det årlige kontingent for medlemskab
af arkivet foreslås til kr. 100 pr. medlem.
Begrundelse:
Det nuværende kontingent på kr. 25 er
urimeligt lavt, set i lyset af det arbejde, der
bliver leveret fra arkivet, de udgifter arkivet
har, og set i lyset af, at der i hvert eneste
blad af Drejø Posten, kontinuerligt, så
længe jeg kan huske, har været en særdeles
interessant artikel: ”Nyt om gammelt”- En
serie, jeg ved, læses med stor interesse af
rigtig mange. Jeg mener derfor, arkivet har

behov for et lidt større økonomisk råderum
til indkøb af materialer (IT-udstyr,
printerpatroner, printerpapir og meget,
meget mere). Det vil også være hensigtsmæssigt, at arkivet opbygger en økonomisk
”buffer” set i lyset af den usikkerhed, der er
i forbindelse med arkivets fremtidige
domicil”.
Efterfølgende afstemning gav flg. resultat:
a. 2 stemte for en forhøjelse til 100,kr pr. medlem.
b. 13 stemte for en forhøjelse til 50,kr.pr. medlem.
Hermed vedtoges kontingent fra 2016 til
kr. 50,- pr. medlem
5. Valg til bestyrelsen.
På valg var Mimi Jespersen. Mimi blev
enstemmigt genvalgt
a) Der skal vælges ny kasserer:
Susanne Jacobsen er ikke på valg, men vil
gerne stoppe som kasserer.
Markus påtalte at: - I flg. vedtægterne skal
Formand, arkivleder og kasserer vælges fra
bestyrelsen! Susanne Jacobsen fortsætter
derfor som kasserer frem til generalforsamlingen 2016.
b) Valg af 1 suppleant og 1 revisor.
Suppleant er Marianne Berner.
Marianne blev enstemmigt genvalgt.
Revisor er Bent Larsen.
Bent blev enstemmigt genvalgt.
6. Indkomne forslag.
1 forslag indkommet – blev behandlet
under punkt 4 A.
7. Evt.
Der var en god snak under kaffen og Mimis
hjemmebagte boller og kage. Arkivets
nylige overspillede CD med Edith
Pedersen, som har indtalt historier på
Drejø-dialekt, blev afspillet, til stor moro
for de 15 deltagere. Derefter blev ny
indkomne arkivalier fremvist, samt den ny
åbne database arkiv.dk blev omtalt sammen
med Schacks portal svendborghistorie.dk,
hvor nu også Drejø Arkiv har lagt flere
historier ind.
Generalforsamlingen sluttede kl.16.30
Referent Else Hjort Nielsen

