
Formandens	  beretning	  til	  
generalforsamlingen	  den	  25.	  januar	  2010.	  

	  

	  

Foreningen	  består	  af	  505	  antal	  medlemmer.	  

Der	  er	  i	  2009	  registreret	  123	  besøgende,	  heraf	  har	  der	  været	  2	  store	  arrangementer,	  hvor	  nogle	  gamle	  
skoleelever	  har	  mødtes	  og	  besøgt	  vores	  arkiv.	  
Vi	  har	  også	  haft	  besøg	  af	  en	  familie	  som	  var	  interesseret	  i	  at	  forske	  i	  deres	  Thurø	  slægt.	  Vi	  havde	  11	  gæster.	  
Nogle	  af	  disse	  gæster	  var	  kommet	  helt	  fra	  Sverige.	  De	  spiste	  på	  Skipperkroen	  efter	  besøget	  hos	  os.	  
Derudover	  har	  vi	  haft	  et	  familiebesøg,	  hvor	  en	  gammel	  thurøslægt	  mødtes	  på	  øen.	  Først	  var	  de	  i	  kirke,	  
derefter	  besøg	  hos	  os	  og	  bagefter	  også	  spisning	  på	  Skipperkroen.	  Der	  var	  ca.	  19	  gæster.	  
	  

Der	  har	  i	  2009	  været	  afholdt	  6	  bestyrelsesmøder	  (vi	  holder	  møde	  ca.	  hver	  anden	  måned)	  

Der	  har	  i	  SCHACK	  været	  6	  antal	  møder	  i	  2009.	  Vi	  har	  fået	  lavet	  et	  godt	  samarbejde	  arkiverne	  imellem.	  Vi	  
arbejder	  p.t.	  på,	  at	  kunne	  laves	  forskellige	  kurser,	  hvor	  de	  frivillige	  medhjælpere	  kan	  deltage.	  Det	  er	  dejligt,	  
at	  dette	  samarbejde	  er	  kommet	  i	  gang.	  

Den	  4	  marts	  blev	  der	  holdt	  lysbilledaften	  på	  Thurøhus,	  der	  var	  25	  der	  deltog	  i	  arrangementet	  

Den	  16.	  maj	  havde	  vi	  en	  skoleklasse	  på	  besøg,	  som	  havde	  jubilæum.	  Der	  var	  23	  der	  deltog.	  Efter	  at	  de	  
havde	  været	  hos	  os,	  spiste	  de	  på	  Skipperkroen	  

Den	  6.	  august	  var	  der	  Gl.	  Torvedag.	  I	  samarbejde	  med	  SCHACK	  var	  vi	  med	  i	  et	  arrangement,	  hvor	  vi	  havde	  
en	  bod	  på	  Torvet.	  Der	  var	  her	  udstilling	  fra	  de	  forskellige	  lokalarkiver	  i	  Svendborg	  Kommune,	  samt	  der	  var	  
en	  gættekonkurrence.	  Her	  blev	  der	  udleveret	  et	  skema	  med	  nogle	  billeder,	  hvor	  der	  ud	  for	  hvert	  billede	  var	  
3	  svar	  muligheder.	  Der	  var	  rimelig	  god	  interesse	  for	  arbejdet	  i	  lokalarkiverne.	  

Den	  14.	  november	  var	  der	  Arkivernes	  Dag.	  Årets	  emne	  var	  Færger,	  anløbsbroer	  o.l.	  Vi	  havde	  en	  rigtig	  dejlig	  
dag.	  Vi	  fik	  25	  gæster	  til	  at	  skrive	  i	  vores	  gæstebog,	  men	  der	  har	  nok	  været	  ca.	  32-‐34	  gæster.	  I	  samarbejde	  
med	  SCHACK	  havde	  vi	  haft	  en	  god	  annoncering,	  som	  omtalte	  at	  der	  var	  åbent	  i	  lokalarkiverne.	  Vi	  havde	  
også	  et	  indlæg	  i	  Kulturkalenderen,	  på	  vores	  hjemmeside	  samt	  i	  Thurineren	  og	  så	  havde	  vi	  som	  noget	  nyt,	  
opsat	  et	  stort	  banner	  ved	  brovejen.	  	  

Den	  29.	  december	  havde	  borgerforeningen	  på	  Thurø	  besøg	  af	  julemanden.	  Her	  havde	  vi	  lånt	  balkonen	  ud,	  
således	  at	  julemanden	  kunne	  komme	  ud	  på	  balkonen	  og	  kaste	  slik	  ud	  til	  børnene	  derfra.	  Det	  var	  vist	  en	  stor	  
succes	  og	  det	  er	  dejligt,	  at	  de	  enkelte	  foreninger	  kan	  finde	  ud	  af	  at	  samarbejde	  om	  mange	  ting.	  
Her	  kan	  det	  så	  også	  nævnes,	  at	  vi	  fortsat	  har	  et	  godt	  samarbejde	  med	  sømandsforeningen	  på	  Thurø,	  som	  
fortsat	  holder	  deres	  bestyrelsesmøder	  i	  vores	  lokaler.	  Tak	  til	  begge	  foreninger	  for	  godt	  samarbejde.	  



I	  2009	  er	  vi	  kommet	  godt	  i	  gang	  med	  journalisering	  i	  arkivprogrammet	  Arkibas.	  Vi	  har	  nu	  to	  mand	  på,	  som	  
registrerer	  i	  Arkibas,	  så	  det	  går	  fremad.	  Der	  er	  dog,	  som	  med	  alle	  andre	  ting	  opstartsproblemer,	  men	  jeg	  
synes	  vi	  er	  kommet	  godt	  i	  gang.	  Vi	  har	  deltaget	  i	  et	  kursus	  arrangeret	  af	  SCHACK	  og	  derudover	  har	  vi	  haft	  
hjælp	  fra	  Hanne	  fra	  Byhistorisk	  Arkiv	  i	  Svendborg	  og	  Arne	  fra	  Gudme	  lokalarkiv.	  Tak	  til	  dem	  for	  hjælp	  med	  
opstart	  af	  journaliseringen.	  Vi	  har	  da	  også	  en	  hotline,	  som	  vi	  kan	  ringe	  til	  og	  dette	  har	  vi	  gjort	  brug	  af	  et	  par	  
gange.	  Men	  det	  kører	  for	  os	  nu,	  så	  det	  er	  rigtig	  dejligt.	  

Franck	  Huusfeldt	  havde	  gennem	  hele	  sit	  liv,	  lavet	  kartotekskort	  over	  stort	  set	  samtlige	  personer,	  der	  er/var	  
født	  på	  Thurø.	  Disse	  kartotekskort	  har	  Franck`s	  døtre,	  som	  er	  Ulla	  og	  mig	  selv,	  tastet	  ind	  i	  et	  slægtsprogram,	  
Win-‐family,	  på	  computeren.	  Vi	  er	  her	  i	  2009	  blevet	  færdige	  med	  at	  indtaste	  størstedelen	  af	  disse	  kort.	  Der	  
mangler	  dog	  stadig	  nogle	  få	  personer,	  som	  vi	  har	  problemer	  med.	  Ud	  af	  dette	  program	  kan	  vi	  så	  udskrive	  
anetræer.	  Disse	  anetræer	  sælger	  vi	  på	  arkivet	  og	  prisen	  for	  disse	  er	  kr.	  50,00	  pr.	  generation	  ud	  over	  
probanden	  (den	  der	  står	  som	  hovedperson	  på	  træet).	  Hvis	  nogen	  er	  interesseret	  i	  at	  købe	  disse,	  kan	  de	  
bestilles.	  

Den	  19.	  november	  md.	  2010	  er	  det	  200	  år	  siden,	  at	  Thurø	  overgik	  til	  selveje.	  I	  den	  forbindelse	  er	  vi	  i	  gang	  
med	  planlægning	  af	  markering	  af	  jubilæet	  samt	  udgivelse	  af	  en	  bog.	  Vi	  har	  i	  2009	  haft	  en	  del	  møder	  med	  
vores	  forfatter	  Knud	  Erik	  Jensen,	  som	  er	  i	  fuld	  sving	  med	  at	  skrive	  bogen	  for	  os.	  Vi	  er	  endnu	  ikke	  afklaret	  på,	  
hvad	  der	  kommer	  til	  at	  ske	  på	  selve	  dagen,	  for	  at	  markere	  jubilæet,	  men	  vi	  skal	  inden	  så	  længe	  i	  gang	  med	  
at	  arrangere,	  forhåbentlig	  i	  samarbejde	  med	  de	  forskellige	  foreninger	  og	  handlende	  på	  øen.	  Så	  er	  der	  
allerede	  nu,	  nogen	  der	  vil	  være	  interesseret	  i	  at	  deltage	  i	  planlægningen,	  så	  vil	  jeg	  gerne	  have	  besked.	  Jeg	  
forventer,	  at	  jeg	  indkalder	  til	  et	  fællesmøde,	  hvor	  hver	  især	  kan	  komme	  med	  forslag	  o.l.	  Selvfølgelig	  har	  jeg	  
selv	  nogle	  tanker	  om,	  hvad	  der	  skal	  ske	  denne	  dag,	  men	  disse	  holder	  jeg	  for	  mig	  selv	  lidt	  endnu.	  

Til	  slut	  kan	  jeg	  oplyse,	  at	  vi	  på	  arkivet	  er	  22	  frivillige.	  Vi	  er	  stadig	  delt	  op	  i	  flere	  grupper.	  Tirsdag	  formiddag	  
er	  der	  10	  som	  arbejder	  frivilligt.	  Tirsdag	  eftermiddag	  er	  der	  9	  der	  arbejder	  frivilligt.	  (Niels	  Jensen	  er	  flyttet	  
ind	  om	  tirsdagen,	  kommer	  tidligt	  om	  morgenen,	  har	  madpakke	  med	  og	  fortsætter	  arbejdet	  hen	  over	  
eftermiddagen,	  om	  han	  tager	  en	  ”morfar”	  på	  chaiselongen	  vides	  ikke!)	  Onsdag	  formiddag	  er	  der	  5	  der	  
arbejder	  frivilligt.	  Der	  er	  6	  som	  hjælper	  os	  med	  opkrævning	  af	  kontingent.	  Vi	  går	  stadig	  ud	  personligt	  og	  
opkræver	  kontingent.	  Det	  gør	  vi	  for	  at	  spare	  penge	  på	  både	  porto	  og	  pbs-‐gebyrer	  og	  for	  at	  vores	  
medlemmer	  kan	  få	  en	  snak	  med	  os.	  

Til	  slut	  vil	  jeg	  takke	  alle	  de	  frivillige	  medhjælpere	  for	  samarbejdet	  og	  hjælpen	  i	  2009.	  Det	  er	  dejligt,	  at	  I	  gør	  
det	  store	  arbejde	  for	  foreningen	  og	  det	  er	  dejligt,	  at	  vi	  har	  så	  godt	  et	  sammenhold	  på	  tværs	  af	  vores	  
arbejdsgrupper.	  	  

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

	  


