
Formandens	  beretning	  til	  generalforsamlingen	  den	  28.	  januar	  2013.	  

	  

Foreningen	  bestod	  den	  31-‐12-‐2012	  af	  524	  medlemmer.	  

Der	  er	  i	  2012	  registreret	  107	  besøgende	  i	  vores	  gæstebog.	  	  

Der	  har	  i	  2012	  været	  afholdt	  6	  bestyrelsesmøder.	  

År	  2012	  har	  været	  et	  stille	  år.	  Vi	  har	  ikke	  haft	  gang	  i	  en	  masse	  arrangementer,	  så	  året	  er	  gået	  med	  
at	  vi	  stadig	  renskriver	  dokumenter,	  registrerer	  vores	  arkivalier	  o.l.	  Vi	  har	  dog	  leveret	  materiale	  til	  
konkurrencen	  på	  gl.	  torvedag,	  haft	  arkivernes	  dag	  i	  november	  og	  vores	  lokaler	  var	  sædvanen	  tro,	  
udlånt	  til	  julemanden	  da	  han	  kom	  til	  Thurø.	  

Vi	  er	  for	  tiden	  i	  gang	  med	  at	  renskrive	  tingbogen,	  som	  vi	  fik	  lavet	  afskrift	  af	  på	  
tinglysningskontoret,	  inden	  den	  blev	  digitaliseret.	  

Så	  er	  der	  gang	  i	  gårdhistorierne.	  Ud	  fra	  de	  gårde,	  som	  er	  nævnt	  i	  vores	  jubilæumsbog,	  arbejder	  vi	  
fortsat	  med	  at	  få	  kædet	  gårdene	  sammen	  med	  bl.a.	  personer,	  folketællinger,	  tingbog.	  Dette	  er	  et	  
stort	  projekt	  som	  tager	  rigtig	  lang	  tid.	  	  

Så	  er	  vi	  også	  ved	  at	  få	  skrevet	  nogle	  nye	  folketællinger	  ind	  på	  computeren.	  Vi	  vil	  meget	  gerne	  have	  
folketællinger	  skrevet	  ind,	  da	  det	  er	  nemt	  at	  søge	  efter	  personer	  i	  de	  dokumenter	  vi	  renskriver.	  De	  
folketællinger	  der	  ligger	  på	  nettet	  kan	  der	  ikke	  søges	  i,	  så	  vi	  synes	  det	  er	  arbejdet	  værd,	  at	  de	  
kommer	  på	  computeren.	  Nogle	  af	  vores	  folketællinger	  er	  lagt	  på	  vores	  hjemmeside.	  

Når	  jeg	  nu	  nævner	  vores	  hjemmeside,	  kan	  jeg	  fortælle	  at	  vi	  er	  ved	  at	  få	  den	  opdateret.	  Vi	  håber	  på	  
et	  nyt	  layout,	  som	  gør	  den	  mere	  spændende	  at	  kigge	  på.	  

Vi	  har	  også	  på	  hjemmesiden	  fået	  lagt	  miniarkibas	  på.	  Miniarkibas	  er	  en	  søgedatabase,	  hvor	  man	  
kan	  søge	  de	  arkivalier	  som	  vi	  har	  på	  arkivet	  og	  som	  er	  registreret	  elektronisk.	  Der	  bliver	  hver	  uge	  
lagt	  nye	  arkivalier	  på.	  Prøv	  at	  gå	  ind	  på	  vores	  hjemmeside	  www.thuroarkiv.dk	  og	  se	  hvad	  der	  er.	  

Ud	  over	  alt	  dette	  er	  vi	  i	  gang	  med	  at	  få	  scannet	  alle	  vores	  lysbilleder	  fra	  Thurøhus	  ind	  på	  
computeren.	  Vi	  skal	  også	  have	  resten	  af	  vores	  lysbilleder	  scannet.	  Vores	  videobånd	  skal	  overspilles	  
på	  DVD`er	  og	  vores	  kassettebånd	  skal	  indspilles	  på	  computeren.	  Det	  er	  fremtidsplaner	  som	  der	  
skal	  arbejdes	  videre	  med.	  

Der	  er	  også	  gang	  i	  udarbejdelsen	  af	  et	  skibsregister.	  Et	  register	  hvor	  Thurøskibene	  kædes	  sammen	  
med	  kaptajner,	  ejendomme,	  folketællinger	  m.m.	  En	  database,	  som	  vi	  allerede	  har	  haft	  god	  gavn	  
af,	  selvom	  den	  ikke	  er	  færdig	  endnu.	  

For	  at	  vi	  kan	  få	  nogle	  flere	  af	  de	  frivillige	  i	  gang	  med	  at	  registrere	  vores	  arkivalier	  elektronisk	  har	  vi	  
købt	  os	  en	  bærbar	  computer,	  en	  projektor	  samt	  en	  netværksprinter.	  Dette	  bruges	  til,	  at	  vi	  kan	  



undervise	  internt	  på	  arkivet,	  så	  vi	  slipper	  for	  at	  skulle	  på	  kurser	  ude	  i	  byen.	  Vi	  har	  haft	  holdt	  en	  
undervisningsdag	  og	  flere	  følger	  nu	  efter.	  

Fra	  jubilæums	  	  arrangementet	  i	  år	  2010	  har	  vi	  fået	  lavet	  en	  DVD.	  En	  DVD	  hvor	  der	  er	  billeder	  samt	  
videooptagelser	  fra	  både	  fredag	  og	  lørdag.	  Jeg	  har	  talt	  med	  Christian	  Poulsen	  fra	  datatilsynet	  samt	  
Svendborg	  Rocks,	  som	  har	  givet	  tilladelse	  til	  fremstillingen	  af	  denne	  DVD.	  Den	  betragtes	  som	  en	  
hjemmevideo,	  så	  derfor	  var	  det	  i	  orden	  med	  udgivelsen.	  
DVD`en	  kan	  købes	  hos	  os	  for	  kr.	  50,00.	  

Til	  Jer	  der	  bruger	  internettet	  kan	  jeg	  til	  slut	  fortælle,	  at	  der	  er	  kommet	  en	  hjemmeside	  som	  
hedder,	  Danmark	  set	  fra	  luften.	  Det	  er	  en	  hjemmeside,	  hvor	  der	  bliver	  lagt	  luftfotos	  ind.	  Luftfotos	  
der	  er	  taget	  af	  Sylvest	  Jensen.	  Her	  kan	  man	  f.eks.	  finde	  sit	  eget	  hus	  og	  så	  se,	  hvad	  udvikling	  der	  
f.eks.	  er	  sket	  siden	  1954	  og	  til	  nu.	  Prøv	  det,	  hjemmesiden	  er	  et	  besøg	  værd.	  

	  

Det	  var	  lidt	  referat	  fra	  det	  forgangne	  år.	  

Til	  slut	  vil	  jeg	  takke	  alle	  de	  frivillige	  medhjælpere	  for	  samarbejdet	  og	  hjælpen	  i	  2012.	  Vi	  er	  i	  alt	  21	  
frivillige	  på	  arkivet.	  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	  

	  

	  

	  


