24. november 2021
dato

Referat
Dato

24. november 2021 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
Flemming Knudsen deltager fra kl. 11 til 11.15 for at orientere om Brejnings Venner

Dagsorden

Referat

1.
Afbud fra mødedeltagere

Ingen afbud

2.
Godkendelse af referat fra 27.
oktober
3.
Opfølgning af referat fra 27.
oktober

4.
Økonomi v/kassereren
5.
Coronapas

Godkendt
Referatet sendes ud til bestyrelsen der så har 2 dage
til at svare hvis der er bemærkninger til referatet.
Derefter sendes det ud til mødedeltagerne og sættes
på hjemmesiden. Det betyder der kan slettes et punkt
”Godkendelse af referat” fra dagsorden.
Sund økonomi.
Der skal vises corona-pas ved indgangen
Gæster over 15 år skal vise gyldigt coronapas
(Vaccination, test eller immunitet).

Der er sendt besked til de frivillige.
6.
Foredrag januar/februar 2022

Bestyrelsen skal reservere den 28. april til et
arrangement, nærmere herom senere.
26. april er der foredrag med Lene Koch kl. 16.00.
ang. racehygiejne. Se også punkt 12.

7.
Opfølgning på skægkræ v/Jens

Der er sendt besked ud hvordan det foregår.
Der er sprøjtet.
De sorte dåser der ligner myrelokkedåser SKAL blive
stående på gulvet.
Der er kommet en fryser der bruges til at fryse
museets papir.
Den eksisterende FB side kan ikke opdateres med
hensyn til tilføjelser/ændring af administratorer.
Der arbejdes på oprettelse af en FB under Vejle
Kommune Velfærd. Lene, Tove og Trine deltager i et
online møde omkring FB i Vejle Kommune Velfærd.

8.
Face Book

9.
Orientering fra frivilligmødet
15. november
10.
Opsamling vedrørende
julefrokosten 1. december
Hvor mange deltagere?
11.
Indsamling på Face Book til
fordel for Mindesøjlen v/Trine

12.
Foredrag racehygiejne ved
Lene Koch den 26. april kl. 16
v/Lene
13.
Støtteforeningens jubilæum
april 2022 v/Jens og Benny
14.
Mail fra Rasmus Skovgaard
Jakobsen ang. ”Slotte til
idioter” fra den 11.11 kl. 11.03.
Evt. lån af effekter til
udstillingen.
Bemærk især det der står om
Dansk Sygeplejehistorisk
Museum
15.
Nyhedsbrev januar, hvem

Fremover er der blot frivilligmøde og ikke
efterfølgende arbejdsdag.

På grund af corona er julefrokosten er aflyst.

Der er ingen advokater der kan oplyse hvordan det
er. Alle myndigheder er spurgt og ingen kan give
svar om indsamlinger på FB.
Derfor dropper vi indsamlingen.

Er aftalt med Lene Koch.
Nærmere planlægning i det nye år.
Jubilæet udsættes til september 2022.
Drøftes i februar 2022.
Der bliver formentlig indkaldt til et
dialoggruppemøde.

Ang. lån af effekter foreslås der indkaldes til møde
med hensyn til lån af effekter.
Ragnhild og Trine, (Lene kan være backup) vil gerne
deltage ved mødet med Dansk Sygeplejehistorisk
Museum.
Tove laver udkast.

skriver – huske advisering ang.
generalforsamling.
16.
Næste møde 26. januar 2022 kl. 12.30 til 15.30
Eventuelt.

