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Referat fra generalforsamlingen
i Thurø Lokalhistoriske Forening
Mandag den 28. januar 2013 på Skipperkroen.
Der var 61 medlemmer der deltog i generalforsamlingen
Kjeld Berg Rasmussen blev valgt til dirigent.
Formanden forelagde sin beretning, som blev godkendt.
I beretningen blev nævnt, at der pr. 31.12. 2012 er 524 medlemmer
af foreningen.
Regnskab blev forelagt og godkendt.
Der var ingen indkomne forslag. Kontingentet fortsætter uændret
med kr. 50,00 pr. år.
Inger Søsborg og Else Salomon blev genvalgt til bestyrelsen.
Lise Andersen og Sussi Raun blev genvalgt som suppleanter til
bestyrelsen
Heine Jensen og Knud Jenfeldt blev genvalgt som revisor og revisor
suppleant.
Efter generalforsamlingen holdt Kristian Klitgaard, formand for Dansk
Fragt og Banemærkeklub, foredrag om trækfærgen på Thurø og familien
Larsen fra Færgegaarden.

Thurø Lokalhistoriske Forening blev stiftet
1. december 1982. Har du lyst til at være
medlem og derved støtte vores frivillige arbejde?
Det koster kun kr. 50,00 om året at være medlem.
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Lørdag den 9. november afholder vi ”Arkivernes Dag” hvor alle er
velkomne. Er du interesseret i din slægts historie, eller måske vil du gerne
i gang med din slægtshistorie, men mangler hjælp,
så vil vi meget gerne hjælpe.
Interessante link på nettet!
thuroarkiv.dk
schackarkiver.dk
arkivalieronline.dk
svendborghistorie.dk
Dansk Demografisk Database: ddd.dda.dk
danmarksetfraluften.dk
skibefrathuro.dk

Vidste du, at der har været en mølle på Øgavl? Tv. ses Møllegaarden (der hvor der i
dag er campingplads på Øgavl) og th. ses Møllehuset (huset ligger der stadig)
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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 og 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.
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For at vi kan få nogle flere af de frivillige i gang med
at egistrere 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.
Inger Søsborg

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
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Referat fra det første møde i sogneforstanderskabet.
THURØE SOGNEFORSTANDERSKABS PROTOKOL
1842 – 1877 (side 1)
Aar 1842 den 18. Februari var Sovneforstanderskabet for Thurøe forsamlet
hos Hr. Pastor Steen i Svendborg, for at raaeslaas om hvorledes der skal
forholdes med Communens Anliggender. Ved denne Forsamling blev vedtaget:
1. Blev udvalt Gaardmand Jørgen Olsen til Formand.
2. Til at deltage i Fattigvæsenet udvalgtes Gaardmand Rasmus
Caspersen og Gaardmand Henrik Rasmussen.
3. Til at deltage i Skollevæsenets Anliggender udmeldtes Gaardmand Laus Caspersen og Skipper Jørgen Hansen.
4. Til Kierkeværge Sovnefoveden Grægers Mortensen.
Da det er en Selvfølge at disse forskjelige Anliggender var enstemmende
med Forordningen af 13. August 1841, alligevel staae under det helle Forstanderskab, og kun forsaavidt de specielle Foretninger angaar besørges af
de enkelte udnævnte.
No. 1
Ved Sovneforstanderskabets Forsamling paa Thurøe den 20. Februari blev
fremlagt en Ansøening fra gift Mand som for Tiden opholder sig paa Thurøe, ved Navn Hans Pedersen, hvori han søiger om at faae Amtets Bevilling at arbeide her paa Thurøe som Huus Tømmermester, og tillige forfærdige den Huus Bygning med det Snigker Arbeide som der til behøves
m.m.
Men da vi havder en dulig Huustømmermester ved Navn Jens Caspersen,
som haver Amtets Bevilling, altsaa anseer vi det ikke for nødvendig, at her
er flere en én, og da Hans Pedersens Dulighed er os ganske ubekiendt, altsaa kan vi ikke give ham nogen Medhol eller Tilstaaelse, med mindre
Hans Pedersen forskafer fulstændig Beviis for sin Dulighed – huur en dulig Mester, og desuden haver Hans Pedersen givet det Tilbud for Sovneforstanderskabet paa Thurøe, at han aldrig vil gjøre Indgreb i Jens Caspersens Levebrøe, det vil sige, at Hans Pedersen aldrig vil paatage sig at forfærdige nogen af de Deele som Jens Caspersen have Bevilling paa, saalænge Jens Caspersen kan, hvorimod at Forstanderskabet haver ikke videre
imod Hans Pedersen.
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Bogen om 200-året for
Thurøs frikøb, kan købes
på akivet for kr. 150,00

Ligeledes bogen
”En slægts historie” af
Rolf V. de Neergaard
kr.150,00

Vi sælger
Dækkeservietter
5 forskellige slags
pr. stk. kr. 20,00
Postkort m. skibe
pr. stk. kr. 3,00
Thurø film VHS
pr. stk. kr. 100,00
Thurø film DVD
pr. stk. kr. 150,00
Jubilæums DVD
pr. stk. kr. 50,00
Thurø Bund billede
pr. stk. kr. 650,00
Bøger om Thurøs historie
4 forskellige
pr. stk. kr. 100,00
Rabat ved køb af flere bøger
Mangler du en gaveidè til en der interesserer sig
for historie eller en der har interesse for Thurø, så
giv personen bogen om Thurøs frikøb. Den kan
stadig købes for kr.150,00 her på arkivet. Køber
du bogen følger der en gratis DVD med, med billeder og optagelser fra jubilæumsarrangementet
den 19. og 20. november 2010.

Thurø Lokalhistoriske Forening har fået fremstillet
en DVD med optagelser fra 200-års jubilæet for
Thurøs frikøb. Der er både billeder og videooptagelser fra fredag den 19. november og lørdag den 20.
november 2010.
DVD` en kan købes hos Thurø Lokalhistoriske Forening for kr. 50,00.
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Mini-arkibas
På vores hjemmeside, under samlinger har vi fået mini-arkibas. Det er en
søgemaskine, hvor man kan søge på de arkivalier, som vi har registreret i
Arkibas.
Arkibas er det datasystem, hvori Thurø Lokalhistoriske
Forening gemmer sine registreringer og billeder.
Mini Arkibas giver dig mulighed for at søge i netop ”vores” data
base.
Vi har endnu ikke lagt alle vores registreringer i Arkibas, men der bliver
løbende lagt nyt på.
Arkibas bruges af mange andre arkiver, så søger du efter oplysninger på
aner i andre sogne, så prøv at gå på lokalarkivernes hjemmesider for at
se, om de bruger mini-arkibas.
Efterlysning !!
Vi efterlyser billeder af Øgavl Mølle,
vi tager gerne scanninger. Kontakt os
venligst tirsdage mellem kl. 9: og 18:
på tlf. 62 20 63 67,

Bestyrelsen
Formand
Næstform.
Kasserer
Sekretær
Medlem
Suppleant
Suppleant

Inger Søsborg
Egon Rasmussen
Niels Jensen
Jane Isager
Else Salomon
Lise Andersen
Sussi Raun

Tlf. 62 22 18 06
Tlf. 62 20 54 22
Tlf. 62 21 77 71
Tlf. 62 20 59 14
Tlf. 62 20 51 46
Tlf. 62 20 55 90

Thurø Lokalhistoriske Forening

Bergmannsvej 70, 1. sal, Thurø.
Der er åbent hver tirsdag fra kl. 16 – 18
og 1. lørdag i hver måned fra kl. 10 – 12
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