
 

  

 
 

                              
 

 
 

 
 

24. februar 2021 
dato 

 

Dagsorden  

Dato 24. februar 2021 fra kl. 10 -13 

Sted Kellers Minde, H.O.Wildenskovsvej 10, Brejning 

 
 
Mødedeltagere:  
Formand Jens Eskildsen 
Næstformand Lene Bering 
Kasserer Trine Rasmussen 
Sekretær Hanne Sørensen 
Hanne Frandsen 
Tove Pedersen 
Suppleant Ragnhild Lindholm 
Suppleant Benny Nielsen 
 

 

Mødet er foregået virtuelt. 
      

Dagsorden Referat 

1. 
Afbud fra mødedeltagere 
 

 
 

2. 
Godkendelse af referat fra 20. 
januar 2021 

 
Godkendt. 

3. 
Opfølgning af referat fra 20. 
januar 2021 

 
Intet. 

4. 
Økonomi v/Trine 
Status på kontingenter 

Sund økonomi.  
Der er pt. 219 medlemmer. Heraf har 206 betalt 
kontingent for 2021. 
Der er udmeldt 3 personer og indmeldt 3 personer. 
 

5. 
Generalforsamlingen 24. marts 
kl. 19. Fastholdes datoen? 

 
Udsættes. Der drøftes mulighed for evt. at holde den 
virtuelt. Hvis det bliver aktuelt, så skal der hentes 



teknisk hjælp til at gennemføre det. 
Forslag at generalforsamlingen flyttes til den 22. 
september kl. 19.  
Jens taler med handicapchef Peter Larsen om han 
mening til udsættelse af generalforsamlingen.  
Jens har talt med Peter Larsen, han mener der er force 
majeure, han får tilsendt vedtægterne, Hanne sender 
dem. 
 

6. 
Vejle museerne – Lokale Helte 

 
Det er pt. ikke aktuelt. Det kan være der vendes 
tilbage hvis det bliver aktuelt. 
 

7. 
Støttekoncert i april med 
Zenobia? v/Jens 

 
Udsættes til efteråret. Zenobia vender tilbage med 
datoforslag. Gerne tirsdage. 
Når datoen kendes sættes det på Face Book og 
hjemmesiden. 
 

8. 
Kellers Mindes fremtid – se 
punkt 5 fra referatet af 20. 
januar 2021 

 Hvordan er andre lokale 
museer forankret /HS 

 
Det nævnte møde i sidste referat er ikke afholdt på 
grund af Coronasituationen. 
Det aftale Jens tager kontakt til handicapchef Peter 
Larsen om et møde når Coronasituationen tillader 
det. 
Hanne S. har haft kontakt til Børkop Vandmølles 
Venner om hvordan den er organiseret. Hører under 
juridisk afdeling og har en samarbejdsaftale der går 
ud på lån af lokalerne. De har ikke noget ønske om at 
høre under Vejlemuseerne.  
 

9. 
Samarbejdet med Kolding 
Gymnasium v/Tove og Trine 
Der er begyndt med opslag på 
Face Book 
Quiz v/Tove 

 
Der er kommet rigtig mange fine kommenterer på 
opslagene på Face Book. 
Eleverne har ikke haft mulighed for at komme på 
museet for at se forholdene og effekterne. Det vil ikke 
være muligt for eleverne inden ferien at komme 
samlet til museet. Derfor får de fribilletter til at 
komme individuelt på museet. Det forudsætter 
museet åbner inden ferien. 
Tove vil lægge små historier på Face Book ca. hver 14. 
dag. 
Trine laver fribilletter. 
Quiz droppes, bl-a- på grund af faktuelle fejæ i 
spørgsmålene. 

10. 
Skal der laves en Face Book 
politik. 
Hvad er formålet med en FB-
side? 
Skal det være en offentlig eller 

 
Efter gennemgribende drøftelse om den nuværende 
Face book beholdes eller om der skal oprettes en ny 
besluttes det, at beholde den nuværende.  
Tove vil være opmærksom på opslag på andre 
plaforme om Museet og vil kontakte de personer der 



en lukket gruppe? 
Hvem skal kunne lave opslag? 
Hvem er tovholder? 
Der er problemer med hensyn 
til når en administrator ikke 
mere er i systemet hvis ikke 
den afgående administrator 
har tilføjet en ny 
administrator. 
Det samme er gældende for 
hjemmesiden.  

lægger opslag der om tilladelse til at det kommer på 
Kellers Mindes Face Book. 
 
Som det er besluttet nu, er der ikke en administrator 
idet den nuværende ikke kan ændre administrator da 
den mail der er brugt i den forbindelse ikke mere er 
eksisterende.  
 
 
På hjemmesiden er er Henning Jensen administrator 
og aften er, at Georg Rasmussen skal oplæres så han 
også kan ændre/lægge ting ind på hjemmesiden. 
Trin Rasmussen er administrator på domænet. Trine 
har koden til domænet og sørger for koden kommer 
ind i værdiboksen. 
Der skal laves et dokument indeholdende diverse 
koder og navne o.s.v. Kobles sammen med punkt 11. 
 

11. 
Opklaring omkring Kellers 
Mindes mailadresser, hvor 
mange er der? Kan der evt. blot 
være én mailadresse?  

 
For at få et overblik over eksisterende mails holdes 
der et møde med Henning Jensen, Georg Rasmussen, 
Trin, Lene og Hanne. 
Trine sørger for at arrangere mødet. 
 

12. 
Åbning af museet? 

 
Pt. ikke aktuelt. 
 

13. 
Projekt med Vejle Museerne 
Rasmus Skovgaard Jakobsen 
mail fra den 4. februar 2021 kl. 
16.03 

 
Der bliver et fysisk møde med Rasmus når 
Coronasituationen ændrer sig. 
 
Det aftales: Ragnhild skal først efter aftale med 
Rasmus Stoklund fra VejleMuseerne informere Line 
Lund Jensen, der har skrevet en bacheloropgave om 
sterilisationslovene. Hun vil måske være interesseret 
i at deltage i det projektet " Slotte til idioter". 

14. 
"Historisk Brejning og omegn" 
på Face Book, kan vi ikke på 
en eller anden måde 
samarbejde med nogle af de 
mennesker, som ytrer sig og 
har d.v. oplysninger der? 
v/Trine 

 
Det blev besluttet, at Tove tager kontakt til dem, der 
skriver historier (på andre platforme) om anstalten 
med henblik på at det lægges på vores Facebook side. 

15. 
Årsmøde 10. juni 

 
Hanne S. sender skrivelse til museerne om årsmødet - 
sæt X i kalenderen den 10. juni. Nærmere herom 
senere. 
Vedtaget på bestyrelsesmødet i februar 2020: 
Arrangører: Trine er tovholder, Ragnhild og Lene. 
Evt. holde det på Læringscentret. 



16. 
Eventuelt. 

 
Punkter til næste møde: 
Litografi 
Mindesøjlen 
Ragnhild udtræder af studiegruppen 
Næste møde 24. marts kl. 9 til 12. 
 

 
 
 
 

 


