Formandens beretning til generalforsamlingen den 30. januar 2017.

Foreningen bestod den 31-12-2016 af 496 medlemmer. Vores mål er at vi altid har 500
medlemmer, så vi har brug for Jeres hjælp til at skaffe nye medlemmer. Kender I nogle der vil være
medlem, så giv besked til vores kasserer.
Der er i 2016 registreret 84 besøgende i vores gæstebog.
Der har i 2016 været afholdt 4 bestyrelsesmøder
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi er i fuld gang med at registrere vores arkivalier digitalt, der er lang vej endnu, men det går da
frem ad for hver tirsdag.
Som tidligere oplyst, kan man se vores registreringer på nettet, på en hjemmeside der hedder
www.arkiv.dk
Der arbejdes fortsat på gård- og hushistorier. Dette går også fremad, dog er der lidt vej endnu.
Avisudklip er vi i gang med, at lave et kartotek over, så vi nemt kan finde udklip frem ud fra emner.
Sidste år fortalte jeg, at der blev arbejdet på, en fælles copydan aftale, så vi må offentliggøre vores
billeder. Denne aftale er nu kommet på plads. Der er enkelte fotografer som ikke ville være med i
ordningen, men ellers må vi nu offentliggøre mange flere billeder. Arkivet skal dog betale kr. 0,12
pr. billede der lægges ud.
Vi vil gerne have en stolelift op til arkivet. Det vil lette adgangen for gangbesværede. Vi har
indhentet tilbud på en sådan og det vil koste ca. kr. 85.000. Vi har derfor i 2016 ansøgt Fionia
fonden og Tuborg-fonden om penge til en stolelift. Har fået afslag. Vi forsøger flere fonde her i
2017.
Har søgt SparNord fonden om midler til en laser-printer, men har desværre ikke hørt fra dem. Så
derfor er det nok et nej. Vi bruger mange penge på printerpatroner og det vil blive billigere, hvis vi
kunne få råd til at købe en laserprinter.
Sidste år købte vi en mobiltelefon og blev tilmeldt SWIPP. Desværre var der ikke mange af vores
medlemmer der var tilmeldt SWIPP, så det blev ikke den store succes. Nu ophører SWIPP så den
28. februar 2017, så derfor vil vi opsige vores mobiltelefon abonnement og dermed også spare lidt
penge på telefoni.
I forbindelse med at Bergmannhus nu er blevet kulturhus, er der isat nye døre og vinduer i hele
huset. Dette også til gavn for os på 1.salen. Det har hjulpet på træk og kulde.
I samme forbindelse brugte vi penge på ny lås fra arkivet ind til kulturhuset. Dette for at sikre, at

de arkivalier vi har, ikke vil være offentlige tilgængelige, når vi ikke er til stede.
Det er dejligt at huset er blevet så aktivt som det er. Det kan oplyses, at der er forbud mod
levende lys i stueetagen, af hensyn til arkivalierne hos os. Dejligt med et godt samarbejde.
Vi arrangerede også Arkivernes Dag sammen med kulturhuset. Dette var en stor succes. Vi viste de
gamle Thurø-film og så viste vi filmen fra 200-års jubilæet i år 2010. Stor tilslutning til dette.
Filmene blev vist i kulturhuset og rigtig mange besøgte arkivet også.

Det var vist ordene for år 2016.
Til slut skal lyde en stor tak til alle de frivillige medhjælpere for samarbejdet og hjælpen i 2016. Det
er dejligt, at I gør det store arbejde for foreningen.
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.
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