
 ▪ Foreningen bestod 31.12.2017 af 
504 medlemmer. En fremgang på 8 
medlemmer siden sidste års general-
forsamling

 ▪ Der er i 2017 registreret 89 besøgende i 
vores gæstebog.

 ▪ Der har i 2017 været afholdt 6 bestyrel-
sesmøder

 ▪ Vi har 265 medlemmer på vores face-
book side

 ▪ Vores hjemmeside er besøgt 34.307 
gange

Vi er stadig i gang med at registrere 
vores arkivalier digitalt. Det går langsomt 
fremad. Husk at I kan se vores registrerin-
ger på nettet, på www.arkiv.dk 

Kjeld og Egon arbejder fortsat på 
gård- og hushistorier. Der falder tit nogle 
brikker på plads, så man kan forstå sam-
menhængen i, hvad der skete tilbage i 
tid. Der er dog et stykke vej endnu, inden 
vi er i mål. 

Derudover arbejdes der også på søfart 
og søfolks registreringer. En fin database 
er vi ved at få opbygget. 

Desværre er vores arbejde med avis-
udklip sat lidt på standby, da en af vores 
frivillige er blevet syg og er stoppet. Så 
sidder du nu og tænker, at det måske 
kunne være noget for dig, så giv mig lige 
et praj. Så kan vi tage en snak om, hvad 
det går ud på.

Vi har haft søgt Fyns Familielandbrug 
om støtte til indkøb af printer. Vi har ikke 
hørt noget derfra, så det blev desværre 
ikke til noget. Vi har søgt Spar Nord om 
støtte til en laser-printer. Her fik vi afslag.

Vi har søgt FOMO puljen om støtte til to 
hæve sænke skriveborde samt to skuffe-
elementer. Vi har ikke hørt noget fra dem 
endnu.

Vi har søgt Velux-fonden om støtte 
til en stolelift. Første tilbud lød på ca kr. 
85.000,00. Indhentede efterfølgende nyt 
tilbud, da vi ikke mente vi kunne finde 
midler til dette. Det nye tilbud lød på kr. 
58.400,00 incl. 5 års service og vi har væ-
ret så heldige, at Velux-fonden bevilgede 
kr. 50.000,00. Bevillingen er givet i aner-
kendelse af aktive ældres frivillige indsats 
i en moden alder. Bakkegaard sponsore-
rede el arbejdet. Tak til dem begge.

Stoleliften er opsat og virker helt 
fantastisk. Den passer fint ind i trappe-
opgangen og gør det hermed lettere for 
gangbesværede at komme op til os. Vi 
håber, at mange vil komme og benytte sig 
af muligheden for, at de nu kan komme 
op til os, trods vores trappe. Som I så kan 
regne ud har vi haft en udgift til denne på 
kr. 8.400,00. Er der nogle der har lyst til 
at give et bidrag, tager vi hjertens gerne 
imod. 

Vi har i året købt en ny printer, da vores 
tidligere printer var for dyr i patroner. Da 
vi selv trykker vores medlemsblad, og 
nogle forskellige hæfter, laver vi mange 
udskrifter og derfor vurderede vi, at det 
kunne betale sig, at udskifte printeren. 

Vi har 11. november haft Arkivernes 
dag. En dejlig dag med stor opbakning 
og mange besøgende. Ca. 19 gæster. Vi 
havde lavet en udstilling om emnet: Før 
og nu, hvor der var fokus på skolerne på 
Thurø. Udstillingen kan stadig ses på 
arkivet, så kig forbi, den står fremme et 
stykke tid endnu.

Sammenslutningen af arkiver i Svend-
borg Kommune, kaldet SCHACK, har 
skiftet navn. Det hedder nu Svendborg 
Arkivsamvirke. Vores arkiv er fortsat med.

Her til sidst vil jeg ytre et ønske om, at 
vi har brug for frivillige, som vil hjælpe 
med opkrævning af medlemskontingent. 
Hvis du kunne tænke dig at give en hånd 
med, den ene gang om året og tage en 
rute for os, vil det være en stor hjælp. 
Så tilmeld dig gerne i aften inden du går 
hjem.

I forbindelse med renoveringen af 
Bergmannhus, har vi fået opsat en røg-
alarm, som adviserer os via sms´er. De 
udvendige trapper er blevet renoveret og 
der er lagt klinker på trappen foran gang-
døren. Det pyntede gevaldigt på huset. 
Derudover glæder vi os over, at facaden 
på bygningen er blevet renoveret. Det 
bliver så flot.

Tak til Foreningen Bergmannhus for 
dette.

Det var vist ordene for år 2017.
Til slut skal lyde en stor tak til alle de 

frivillige medhjælpere for samarbejdet og 
hjælpen i 2017. 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 pro-
blemer med at komme ind med det, så 
ringer I blot og vi kommer hjem til Jer.

Godt Nytår til Jer alle sammen.
Inger Søsborg, formand  
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