
Formandens	  beretning	  til	  
generalforsamlingen	  den	  30.	  januar	  2012.	  

	  

	  

Foreningen	  bestod	  31-‐12-‐2011	  af	  526	  antal	  medlemmer,	  heraf	  er	  de	  94	  udenøs.	  

Der	  er	  i	  2011	  registreret	  98	  besøgende	  i	  vores	  gæstebog.	  Desværre	  husker	  vi	  ikke	  altid,	  at	  få	  
gæsterne	  til	  at	  skrive,	  så	  tallet	  er	  større	  end	  det	  registrerede.	  

Der	  har	  i	  2011	  været	  afholdt	  6	  bestyrelsesmøder	  

Året	  startede	  med	  at	  vi	  skulle	  have	  afsluttet	  200	  års	  jubilæumsarrangementet.	  Der	  blev	  et	  
overskud	  fra	  arrangementet	  på	  kr.	  6.741,00,	  som	  de	  forskellige	  foreninger	  donerede	  til	  os.	  Vi	  
takker	  meget	  for	  at	  foreningerne	  gav	  os	  overskuddet.	  
I	  forbindelse	  med	  jubilæet	  optog	  Thurø	  Skole	  en	  video	  samt	  tog	  en	  del	  billeder.	  Planen	  var	  at	  dette	  
skulle	  sættes	  sammen	  og	  sælges	  som	  en	  jubilæums	  film.	  Desværre	  er	  materialet	  fra	  lørdagen	  gået	  
tabt,	  da	  skolens	  computer	  gik	  i	  stykker	  og	  de	  ikke	  havde	  back-‐up	  af	  det	  der	  var	  lavet.	  Vi	  har	  da	  
heldigvis	  selv	  lidt	  videooptagelser	  samt	  nogle	  billeder	  fra	  begge	  dage,	  men	  vi	  har	  ikke	  haft	  
mulighed	  for	  at	  få	  lavet	  en	  samlet	  film	  over	  dagene.	  Vi	  håber	  på,	  at	  vi	  kan	  få	  lavet	  en	  film	  fra	  
dagene	  som	  vil	  kunne	  blive	  solgt	  senere.	  

Da	  vi	  kom	  ud	  af	  2010/11	  med	  et	  flot	  økonomisk	  resultat	  har	  vi	  investeret	  i	  nyt	  it-‐udstyr.	  Det	  er	  
dejligt	  at	  få	  noget	  udstyr	  som	  virker.	  Vi	  har	  købt	  nye	  computere,	  server,	  printere	  og	  en	  ny	  brugt	  
kopi	  maskine.	  

I	  samme	  forbindelse	  har	  vi	  fået	  lavet	  ekstra	  låse	  på	  vores	  døre	  på	  arkivet	  og	  vi	  har	  også	  tegnet	  en	  
god	  forsikring.	  

Vi	  har	  fra	  en	  dame	  i	  USA	  fået	  en	  henvendelse	  om,	  at	  hun	  har	  en	  del	  materiale	  fra	  Karin	  Michaelis,	  
som	  vi	  eventuelt	  vil	  få.	  Derfor	  har	  vi	  fået	  lavet	  om	  på	  et	  skab	  i	  forhallen,	  hvor	  der	  er	  sat	  noget	  glas	  
og	  en	  lås	  i.	  Så	  er	  skabet	  klar	  til	  brug.	  

Vi	  deltog	  igen	  i	  Gammel	  Torvedag	  sammen	  med	  Schack	  den	  4.	  august.	  Både	  Niels	  Jensen	  og	  Else	  
Salomon	  var	  med	  på	  dagen.	  Det	  var	  igen	  en	  succes	  og	  alle	  lokalarkiverne	  i	  Svendborg	  får	  lidt	  god	  
reklame.	  

Den	  12.	  nov.	  holdt	  vi	  arkivernes	  dag.	  En	  god	  dag,	  hvor	  vi	  havde	  besøg	  af	  ca.	  14	  –	  16	  gæster.	  Det	  er	  
dejligt	  når	  der	  kommer	  nogen	  som	  viser	  interesse	  for	  det	  vi	  går	  og	  laver.	  

Den	  29.	  nov.	  gjorde	  borgerforeningen	  igen	  brug	  af	  vores	  balkon	  i	  forbindelse	  med	  at	  juletræet	  blev	  
tændt.	  Julemanden	  blev	  kaldt	  frem	  fra	  balkonen.	  Det	  er	  dejligt,	  at	  vi	  har	  så	  godt	  et	  samarbejde,	  at	  



vi	  kan	  hjælpe	  hinanden.	  Sømandsforeningen	  gør	  også	  fortsat	  brug	  af	  vores	  lokaler,	  ved	  at	  de	  
holder	  nogle	  af	  deres	  bestyrelsesmøder	  hos	  os.	  
Tak	  for	  godt	  samarbejde	  til	  begge	  foreninger.	  

Thurineren	  har	  fået	  ny	  journalist	  på.	  Han	  hedder	  Per	  Vincent.	  Han	  har	  kontaktet	  os	  og	  bedt	  om,	  at	  
vi	  har	  en	  artikel	  i	  Thurineren	  hver	  gang,	  hvor	  der	  fortælles	  en	  eller	  anden	  historie	  fra	  gamle	  dage.	  
Den	  første	  artikel	  vi	  havde	  i,	  omhandlede	  Thomas	  Nielsen	  fra	  Røgeriet.	  

I	  årets	  løb	  har	  vi	  haft	  besøg	  af	  gæstesejlere	  fra	  Walsted	  samt	  DIS-‐sydfyn.	  

På	  vores	  hjemmeside	  har	  vi	  nu	  fået	  koblet	  en	  søgefunktion	  på	  som	  hedder	  mini-‐arkibas.	  Det	  er	  et	  
system,	  hvor	  man	  kan	  søge	  på	  de	  arkivalier	  som	  vi	  har	  indtastet	  i	  vores	  elektroniske	  database.	  
Arkibas.	  Vi	  arbejder	  fortsat	  på	  at	  få	  tastet	  alle	  vores	  arkivalier,	  men	  ting	  ta`r	  tid.	  	  

På	  grund	  af	  den	  nye	  postlov	  har	  vi	  også	  købt	  os	  en	  postkasse.	  Jeg	  syntes	  det	  ser	  pænt	  ud,	  det	  
skæmmer	  ikke	  vores	  gamle	  rækværk,	  da	  vi	  har	  købt	  en	  galvaniseret	  postkasse	  som	  matcher.	  

I	  dagligdagen	  arbejder	  vi	  fortsat	  med	  registrering	  af	  arkivalier,	  renskrivning	  af	  diverse	  dokumenter.	  
Egon	  og	  Kjeld	  er	  i	  gang	  med	  at	  skrive	  gårdhistorier	  og	  Kjeld	  vil	  efter	  generalforsamlingen	  fortælle	  
lidt	  om,	  hvordan	  man	  arbejder	  med	  disse.	  Hvilket	  arbejde	  der	  egentlig	  ligger	  bag	  og	  hvilke	  
arkivalier	  og	  dokumenter	  der	  kan	  bruges.	  

Det	  var	  lidt	  referat	  fra	  det	  forgangne	  år.	  

Til	  slut	  vil	  jeg	  takke	  alle	  de	  frivillige	  medhjælpere	  for	  samarbejdet	  og	  hjælpen	  i	  2011.	  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.	  Og	  så	  skal	  vi	  huske	  på,	  at	  vi	  gør	  noget	  godt	  for	  vores	  efterkommere.	  Vi	  
værner	  om	  historien,	  også	  hverdags	  historien,	  som	  om	  mange	  år	  bliver	  gammel	  historie.	  

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	  

	  


