
Formandens beretning til generalforsamlingen den 2. februar 2015. 

 

Foreningen bestod den 31-12-2014 af 517 medlemmer 

Der er i 2014 registreret 86 besøgende i vores gæstebog. 

Vores hjemmeside har været besøgt af 1695 gæster 

Der har i 2014 været afholdt 6 bestyrelsesmøder 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Året 2014 har været kørt i samme spor som de foregående år. Vi har stadig gang i at få registreret på gårde 

og husmandssteder, hvem der har boet der gennem tiden. Projektet skrider godt fremad, men der mangler 

stadig en del. Så Egon og Kjeld knokler fortsat videre. 

Vi er også i gang med at afskrive flere folketællinger for Thurø Sogn. Vi skriver og gemmer på computeren 

og vi udskriver også et eksemplar, som I har lov til, at komme og kigge i, hvis I forsker i de gamle thurinere. 

Nogle af vores folketællinger er lagt på vores hjemmeside, men det bliver af tekniske årsager, ikke alle der 

bliver tilgængelige der. 

I 2014 besluttede vi at stoppe med at holde lørdags åbent. Vi havde tidligere åbent den 1. lørdag i hver 

måned, men vi holdt i 2013 statistik over vores gæster og der kom ikke nogen disse lørdage. I stedet har vi 

ændret vores åbningstid om tirsdagen. Vi har nu åbent fra kl. 14 – 18 i stedet for 16 – 18. Vi åbner dog også 

på andre tidspunkter, hvis det er aftalt i forvejen. 

Den 10. juni havde vi besøg fra kommunen. Vi havde inviteret, Erhvervs- Beskæftigelses og Kulturudvalget 

herover. Dette var for at vise dem vores lokaler samt vore arkivalier og udstilling. Tanken var at fortælle 

dem vigtigheden af, at Thurø kan få lov til at beholdes sin kulturarv her på arkivet. Biblioteket skal jo i 2015 

flytte til skolen og vores bekymring var jo, om kommunen kunne finde på at sælge Bergmannhus, for så ville 

vi være hjemløse. 

Dog har Thurø så, været så heldig at der er blevet stiftet en forening til bevarelsen af Bergmannhus. Sidste 

melding fra denne forening er, at kommunen har udstedt en råderetsaftale, så Foreningen Bergmannhus 

har råderetten over ejendommen i 25 år. Dette skulle så gerne bevirke, at vores forhold forbliver 

uændrede. 

Jeg vil appellere til Jer alle om at støtte foreningen Bergmannhus. De har brug for opbakning og økonomisk 

støtte, for at husets bevarelse kan blive en realitet. 

I november md. havde vi Arkivernes Dag. Vi havde en super god dag, hvor der var 10 gæster. Det er dejligt, 

når der kommer besøgende sådan en dag, så vi kan vise det frem, som vi har. 

Så har vi også gang i et nyt edb-system, som hedder Arkibas 5. Det er et system på nettet, hvor vi 

registrerer alle vores arkivalier. Vi har været så heldige, at alle de informationer vi havde lavet tidligere, 

blev overført automatisk til det nye system. Men vi har en del sager, som skal gennemgås manuelt. 



Systemet er ikke tilgængeligt for brugere udenfor arkivet. Her har vi stadig, det der hedder Mini Arkibas, 

som I alle kan se eller bruge på vores hjemmeside. 

Der er også gang i skibshistorier. Charlis er ved at oparbejde en fantastisk database over skibsfarten på 

Thurø, som omfatter både skibe og personer. Det bliver et godt værktøj for os og vores efterkommere. 

Sædvanen tro har vi igen i år haft to arrangementer for vores frivillige hjælpere på arkivet. Arrangementer 

for at sige tak, for den frivillige indsats for arkivet. Vores sommerudflugt gik til Ditlevs dal Farm og Kongsdal 

Park. Vi havde en dejlig dag, med okay vejr, hvor regnen dog silede ned, mens vi sad i læ og spiste vores 

medbragte mad. 

Vi havde også en lille julekomsammen, hvor vi fik gløgg og æbleskiver. Her medbringer vi hver især en lille 

pakke og så har vi pakkeleg, hvor vi stjæler pakker fra hinanden og bytter pladser. Lille fitness show! 

Det var vist ordene for år 2014. 

Til slut skal lyde en stor tak til alle de frivillige medhjælpere for samarbejdet og hjælpen i 2014. Det er 

dejligt, at I gør det store arbejde for foreningen og det er dejligt, at vi har så godt et samarbejde og 

sammenhold på tværs af alle arbejdsgrupper. 

Til alle Jer der deltager i aften, vil vi sige tak, fordi I bakker op om vores forening og husk så på, at når I 

rydder op i kældre og på lofter, og der er ting fra Thurø, som I ikke længere vil gemme på, så er vi stort set 

interesseret i alt. Så inden I smider noget ud, så spørg lige os eller kom forbi med det, så kigger vi på det. 

Har I problemer med at komme ind med det, så ringer I blot og vi kommer hjem til Jer. 

Godt Nytår til Jer alle sammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


