
 

  

 
 

                              
 

 
 

 
 

24. marts 2021 
dato 

 

Referat 

Dato 24. marts 2021 fra kl. 09.00 – 11.00 

Sted Virtuelt 

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

 

      

Dagsorden Referat 

1. 
Afbud fra mødedeltagere 
 

 
Ragnhild Lindholm 

2. 
Godkendelse af referat fra 24. 
februar og ekstraordinært 
møde den 2. marts 

 
Begge referater godkendt. 

3. 
Opfølgning af referat fra 24. 
februar og ekstraordinært 
møde den 2. marts 

 
Intet til de 2 referater. 

4. 
Økonomi v/Trine 

Der er 212 medlemmer der har betalt kontingent.  
Der er 4 udmeldinger og 3 nye medlemmer. Der er 6 i 
venteposition. 
Der er en sund økonomi. 

5. 
Mindesøjlen 
Referat fra Fondsmødet den 
23.marts v/ Jens og Trine. 

Der er afholdt møde den 23. marts med følgende 
deltagere: 
Jens D. Eskildsen, Martin Rauff-Nielsen, Flemming 



Hedegaard Larsen, Peter Anders 
Larsen, Trine Rasmussen, Arne Mølgaard, Majbritt N. 
List. 
Der blev drøftet forslag til fonde der kan søges. 
Der blev aftalt at start med 3 ansøgninger, 
Hvis der er nogen der der har kenskab til fonde der 
evt. kan søges så er de velkommen til at kontakte 
Jems Eskildsen. 
 

6. 
Årsmøde 10. juni – se referat 
fra 24. februar 2021.  

Der er sendt skrivelse til de øvrige museer om at 
sætte X ved datoen 10. juni. 
Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde den 14. 
april. Trine, Ragnhild og Lene arbejder videre med 
hensyn til sted og program for dagen.  

7. 
Støtteforeningen har 10 års 
jubilæum april 2022 – skal det 
fejres 

 
Ja, der er enighed om at markere dage.  
Jens og Benny arbejder videre med jubilæet, indhold 
og dato. 
Punktet sætte på dagsorden til mødet i oktober 

8. 
Generalforsamling den 15. 
september – sted – dirigent – 
hvem arbejder med det 

 
Håber at kunne bruge Café Keller. 
Øvrige ting er på plads. 

9. 
Besluttet på mødet i januar: 
Museets fremtid sættes på 
dagsorden til hvert møde. 

 
Emnet sættes på dagsorden hvert 3. bestyrelsesmøde. 
Hvordan sikrer vi museets overlevelse/arvtagere? 

10. 
Orientering fra møde d 11 
marts med Maria Hagstrup fra 
Vesthimmerlands museum og 
Poul D., Jens og Lene 

Vedrørende en særudstilling om Livø Anstalten 1911-
1961 på Vesthimmerlands museum åbner den 12. 
november 2021 og vises frem til påske 2022. 
Vesthimmerlands museum har lånt effekter af museet 
Kellers Minde. Der er lavet en list omkring de lånte 
effekter. 
Under mødet kom en inspiration til et oplæg til 
medlemmerne med Sara Smed der arbejder i 
kommissionsudredning der handler om en 
udredning som skal afdække overgreb som børn, 
unge og voksne har været udsat for i årene 1933- 
1980.  

11. 
Forberedelse til en evt. 
genåbning af museet efter 

påske v/ Lene 

 
Der skal foretages rengøring efter rørarbejdet. 
Drøftelse omkring Coronapas og negativ test. 
Vi afventer nærmere vedrørende administration af 
retningslinjerne. Flemming fra Vejle Museerne vil 
sende dem videre til Jens der vil formidle videre til 
bestyrelsen. 
Lene sender en påskehilsen til de frivillige med 
oplysning om museet åbner den 21. april. 

12. 
Faktuelle fortællinger og 
anekdoter, hvor er vi nu? 

 
Tove, Trine og Lens har et møde med Conny 
Damgaard fra Vejle Kommune vedrørende det videre 



v/Tove, Trine og Lene arbejde. 

13. 
 

 

14. 
Eventuelt. 

 
Næste møde 14. april fra kl. 09 til 12. 

 
 
 
 


