
Referat fra 5. møde i Snogebæk Borgerforenings Bevaringsudvalg, 

18. juni 2020, Datastuen, Folkets Hus, klokken 10-12 

Til stede var: 

Anne-Grethe Rasmussen (AGR), Melvin Pedersen (MP), Henning Bender (HB) referent, Jens 

Oskar Pedersen (JOP), Ole Dahl (OD). Der var afbud fra Aksel Pilgaard (AP) og Bjørn Pedersen 

(BP) 

Referat fra 4. møde den 20. februar godkendtes 

Indkomne materialer Mens meget andet er gået i stå under corona-krisen siden sidste møde, 

gælder det ikke afleveringer til arkivet. Således hovedregnskabsbogen for Snogebæk Smedie- 

og Maskinværksted 1940 ff. indkommet, Familien Kruses billeder, malerier, dokumenter fra 

begyndelsen af 1800-tallet og frem der skal affotograferes, samt en stor mængde fotografier, 

papirer og arkivalier fra Ann-Jeanett Koefoed (A-J K)der stammer fra hendes store arbejde med 

samlingerne i Folkets Hus.  

Aktiviteter 

Der er meget at tage fat på og få til at udføre det: Mens Birgit Bender er i gang med 

registreringen af materialet, ønsker Melvin Pedersen (MP) at arbejde videre med identifikationer 

af de mange fotografier. Det drejer sig både om hans egne, de affotograferede i Folkets Hus og 

de mande der er blevet afleveret af A-J K. Det besluttedes at AGR og AP skal koordinere dette 

arbejde sammen med MP. Hvad angår arkivalierne krævede særligt Kruse-samlingen både, at 

man fik bedre styr på slægtsforholdene (HB) og at man fortsatte med affotograferinger ved HB, 

AP og OD 

A-J K har ud over afleveringen de allerseneste dage skrevet en hel række forslag til aktiviteter 

Eksempelvis i forbindelse med guidning og skiltning i Snogebæk således at både turister og 

byens egne beboere kan lære mere om. Det vil vi tage op og behandle henad vejen, da 

formidlingen af Snogebæks historie naturligvis er selve formålet med vort arbejde.  

Her og nu skal der gøres opmærksom på, at hvad er allerede foreligger om Snogebæks historie 

er fremlagt på hjemmesideadressen https://Snogebæk-Borgerforening.dk/historie -  gerne til 

både diskussion og drøftelse. Senest en Snogebæks Krønike ved A-J K om de seneste ca. 20-

30 års begivenheder, som alle gerne både må bidrage yderligere til, kommentere eller rette. Den 

medsendes. 

 

Næste møde efter behov, dog senest i anden halvdel af september. 

 

https://snogebæk-borgerforening.dk/historie

