2. møde i Snogebæk Borgerforenings Bevaringsudvalg, den 5. december
2019, datastuen, Folkets Hus, kl. 15:30-17:00
Til stede var Bjørn Pedersen, Henning Bender, Anne-Grethe Rasmussen og Kenn-Erik Bech.
Afbud fra Jens Oskar Pedersen og Henny E. Jensen Dagsorden:
Gennemgang af referat fra mødet 5. september
Udvalgets formål kunne være at rådgive vedrørende bygningsbevaring hvis nogen spurgte,
men langt mere at sikre, at kilderne i form af fotografier, arkivalier og erindringer bevaredes for
eftertiden. Uanset hvad man gjorde ville byen fysisk set udvikle og ændre sig. Baggrunden herfor
og historien herom var derfor vigtigere at bevare, end (forgæves) forsøg på at bevare status quo.
Gennem hjælp fra alle interesserede til yderligere identificering af personer, steder og årstal ville
man langt lettere få adgang til at indsamle/affotografere yderligere fotografier, arkivalier og
erindringer.
Det ville være til stor interesse for såvel fastboende som turister hvis guidede ture i Snogebæk
kunne etableres. Der ligger allerede et baggrundsmateriale herfor.
Hjemmesiden bør udbygges. I første omgang under rubrikken ”historie” på www.Snogebækborgerforening.dk der.
Snogebæk Borgerforening stiller datastuen til rådighed for udvalgets møder og betaler rimelige
småudgifter til kaffe, kager o.l.
Gennemgang af foreliggende materiale på ”arkivet”
Deltagerne var overrasket over det store antal fotografier der allerede fandtes i arkivet både som
kopier og digitaliseret. Det vil være et glimrende udgangspunkt for videre formidling og indsamling
af oplysninger til Snogebæks Historie.
Det gjaldt både det ældre materiale der strakte sig tilbage til midten af 1800-tallet og de helt nye
som eksempelvis etableringen af fibernet i Snogebæk.
Hertil kom det samlede arkiv for redningsvæsenets historie i Snogebæk 1852-1973, samt de ting der
var skrevet om Snogebæk.
Disse felter kunne let udvides, ikke mindst med Kenn-Erik Bechs store samling, der stilledes til
rådighed for udvalget.
Der var rigelig digital plads. Indtil nu var kun 11 gigabytes benyttet af de i alt 2000 gigabytes der
var til rådighed.
Arbejdskraft
Opgaverne er således mange, store og vigtige, men antallet af frivillige for få. Flere deltagere må
derfor prioriteres.

Næste møde – torsdag den 23. januar kl. 10-12 i datastuen, Folkets Hus.

