27. oktober 2021
dato

Referat
Dato

27. oktober fra kl. 10 til kl. 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

Dagsorden

Referat

1.
Afbud fra mødedeltagere
2.
Godkendelse af referat fra 15.
september
3.
Opfølgning af referat fra 15.
september
4.
Konstituering af bestyrelsen

6.

Godkendt
Intet
Bestyrelsens konstituering:
Formand Jens Eskildsen
Næstformand Lene Bering
Kasserer Trine Rasmussen
Sekretær Hanne Sørensen
Bestyrelsesmedlem Tove Pedersen
Kommunens repræsentant Hanne Frandsen

Evaluering
generalforsamlingen 15.
september
Trine spørger om ikke referatet
skal godkendes. Tidligere
procedure har været, at
formanden læser og godkender
før det kommer på
hjemmesiden. Om det er
bestyrelsen der skal godkende
ved jeg ikke.
7.
Støtteforeningen har 10 års
jubilæum april 2022 v/Jens og
Benny
Hvad er økonomien til
jubilæet
8.
Opfølgning fra konserverings
centret v/Jens
9.
Åbningstider i ferie perioden skal den ændres? v/Trine

Referatet sendes ud til bestyrelsen der har 2 dage til
at svare hvis der er bemærkninger til referatet.
Derefter sendes det ud til medlemmerne og sættes på
hjemmesiden.

10.
Evaluering af koncerten med
Zenobia 21. september

Det var en succes ud over alle grænser. En fantastisk
oplevelse.
En meget fin tilslutning 147 personer.

11.
Evt. Foredrag i januar 2022
v/Jens

Tema Racehygiejne/Sterilisation:
1. Lene Kock – Lene Bering spørger
2. Marie fra Himmerland Museum – Jens
spørger.

12.
Forslag til mødedatoer 2022
medsendt som bilag

13.
Skal vi lave nogle åbne
arrangementer, hvor vi giver et
oplæg og en vandretur, efter
tilmelding? v/Trine
14.
Evt. samarbejde med andre
Face Book sider.
Overført fra mødet i maj

Benny og Jens arbejder videre med de forslag der
kom frem bl.a. ost, rødvin, Bjørn Nørregaard, Lene
Kock, Sara Smed fra Svendborg Museum.
Konserveringsdamen kommer den 3. november. Jens
Vedel fra servicegruppen inviteres med.
Der laves en rapport.
Fra referatet i september: Der efterspørges yderligere
åbningstider i ferieperioden (måske juli)
Dialogen fortsætter på mødet i oktober.
Lader det ligge for nuværende, tages op i januar.

Datoer ok, tidspunkt ændres til kl. 12.30
Julefrokost den 30. november kl. 17.
Forslag til mødedatoer med Peter Larsen den 20. april
fra kl. 12.30.
Møde med Peter Larsen, Vejlemuseerne Flemming og
Rasmus Skovgaard Jacobsen den 28. september.
Først møde med Peter fra kl. 12.30 til 13.30 og kl.
13.30 til 14.00 Peter, Flemming og Jacob.
Det er en udmærket idé, der skal være tilmelding,
opslag via Face Book. Max antal? Pris? Arbejder
vider i januar.
Jens tager hen til Henrik for om sagen med
administratorer på FB kan løses, det er Henrik der

måned.
Fakta omkring FB
administratorer – hvor lang er
det pt.
15.
Tovholdere på Kellers Minde
opgave grupper v/Hanne
16.
Julefrokost 1. december

17.
Forslag fra
generalforsamlingen:
Indsamling på Face Book til
Mindesøjlen
18.
Frivilligmøde den 15.
november – udsendt Kellers
Minde opgaver- nogen
respons?
 2 på om lørdagen i
vinterhalvåret
19.
Temadag Handicaphistorien
Hvem kan deltage?
20.
Eventuelt.

har koden der skal bruges for at ændre ham som
administrator..
Det er ok, at Tove tager og bruger det Jørgen Mygind
lægger på FB.

Vi drøfter tovholdere på frivilligmødet 15. november.
Jens og Benny stiller borde op.
HS spørger Sommercafeen om evt. platte
Tove laver ris á la mande.
Lene sender indbydelse til de frivillige og hjælper
med at dække bord. Ragnhild og Tove.
Vi mødes kl. 15.30
Spiller spillet Sand eller Falsk ved Lene.
Tilmelding senest 21. november.
Som det pt ser ud med FB siden er tiden ikke inde til
det.
Trine spørger juristen i Vejle Kommune om vi må
lave indsamling via FB.

Frivilligmødet/arbejdsdag 15. november er fra kl. 12
til kl. 18.
Der ser ud til der er to på de lørdage hvor der er
ønske om det.

Der er ikke nogen fra bestyrelsen der har mulighed
for at deltage.
Næste møde 24. november fra kl. 10 til kl. 13
Gule sedler på bordet /internbogen – der opfordres
til at bruge internbogen i stedet for der lægges små
gule sedler på bordet i kontoret.
Har vi flere nøgler til frivillige?
Museum Himmerland åbner en udstilling om Livø
den 13. november, bestyrelsen er inviteret.

