
 

  

 
 

                              
 

 
 

 
 

14. april 2021 
dato 

 

Referat  

Dato 14. april fra kl. 09.00 til 12.00 

Sted Virtuelt 

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

 

      

Dagsorden Referat 

1. 
Afbud fra mødedeltagere 
 

 
Benny Nielsen  

2. 
Godkendelse af referat fra 24. 
marts 

 
Godkendt 

3. 
Opfølgning af referat fra 24 
marts 

 
Intet 

4. 
kl. 09.05 til 09.15  
Økonomi v/Trine  

Der er pt. 215 der har betalt kontingent og 5 der pt 
ikke har betalt..  

5. 
Kl. 09.15 til 10.30  
Forberedelse til drøftelse med 
handicapchef Peter Larsen  

Vi skal have et møde med Peter Larsen, derefter et 
møde med Peter Larsen, Rasmus og Flemming fra 
Vejlemuseerne.  
Møde med Peter Larsen - Status på Kellers Minde.- 
Arvesølv og sjælen – mere fakta – enighed i 
bestyrelsen om, at vi ønsker at forblive som det lille 
museum med den store historie – digitalisering.  



Disse ting udmønter sig i følgende dagsorden: 
1. Velkomst  
2. Status på KM 
3. Peter Larsens fremtidstanker med KM 
4. Hvordan kan vi samarbejde med 

Vejlemuseerne. 
 
Der aftales ikke et møde før vi kan mødes fysisk. 

6. 
Åbning af museet den 21. april 

 
Jens spørger Flemming fra Vejlemuseerne om at få de 
retningslinjer museerne arbejder efter.  
Bestyrelsen vil være til stede ved den 1. åbningsdag 
der er lørdag den 24. april.. 
 

7. 
Årsmøde 10. juni – se referat 
fra 24. marts 2021. 

  
Trine, Ragnhild og Lene arbejder videre med dagen. 
 

8. 
Orientering om mødet med  
Conny Damgaard 

 
De film der er i verdiboksen lægges over på en 
harddisk og kommer på Vejle Kommunes 
handicapområdets filmkanal. Der arbejdes videre. 
 
Conny Damgaard vil kontakte kommunens IT-afd. 
om hjælp til Face Book ang. mulighed for at få ændret 
administrator. De nuværende administratorer er ikke 
længere i systemet, og vi kan derfor ikke få fat på 
koderne til at ændre administratorer. Vi afventer 
udmelding fra IT-afdelingen om de kan hjælpe. 
 

9. 
Orientering om mødet 
vedrørende mail og koder 

Der er nu ryddet op i mailadresser. 
Mailadresserne vil nu være oprettet til stillinger eks, 
formand, kasser og sekretær, hvis der skrives til dem 
sendes det videre til pågældendes private mail. 
Der vil blive oprettet en mailadresse til bestillinger af 
rundvisninger. 
Der er fremover 4 mailadresser. 
Der er nu lagt koder ind i værdiboksen. 
 

10. 
 

 

11. 
 

 

12. 
 

 

13. 
 

 

14. 
Eventuelt. 

Næste møde 26. maj fra kl. 09 til 12. 
Samarbejde med andre Face Book sider sættes på 
dagsorden til næste møde.. 

 


