
 

  
 
 

                              
 

 
 

 
 

18. august 2021 
dato 

 

Referat  
Dato 18.august 2021 kl. 09.00 til 12.00 

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 
 

 
Tove Pedersen 

2. 
Godkendelse af referat fra 30. 
juni 

 
Referatet godkendt. 
 

3. 
Opfølgning af referat fra 30. 
juni 

Der skal lægges mødedatoer ind i årshjulet: 
Peter Larsen 2 gange om året. 
Vejlemuseerne 1 gang årligt. 
Datoer aftales efter generalforsamlingen. 

4. 
Økonomi v/Trine 
Vi skal tage stilling til, om vi 
ønsker at købe, Jørgen Linds 
tilbudte  gamle billeder fra  
Karens Minde og 
Lillemosegård. Billederne kan 
ses på Kellers MIndes gmail. 

Bestyrelsen beslutter at sige nej tak til at købe 
billederne da billeder fra Karens Minde. Bestyrelsen 
vil foreslå Jørgen Lind at kontakte det lokalhistoriske 
arkiv fra området hvor Karens Minde lå.  
Sund økonomi.  
Der drøftes forskellige udgaver på opstilling af 
regnskab til generalforsamlingen. 



5. 
KM opgaver v/Jens  

Tove Ang. KM opgaver vil jeg da gerne med i 
litteratur gruppen.  
Jens kan være med i service gruppen. Jeg kan også 
være med i oplægs gruppen. 
Ragnhild vil gerne i arkivgruppen 
Listen over opgaver Kellers Minde uddeles til mødet 
med de frivillige i eftermiddag. 
Listen uddeles til generalforsamlingen. Tanker er, at 
medlemmerne kan byde ind på hvilke 
grupper/opgaver de kunne tænke sig at være en del 
af. 
 

6. 
Udlån af effekter til Nordisk 
Film v/Jens 

Ok at udlåne effekter til Nordisk Film. 

7. 
Generalforsamling 15. 
september.  
Huske fuldmagter 

På valg er: 
For 1 år er Jens – Trine – Tove 
For 2 år Lene og Hanne 
Suppleanter for 1 år Ragnhild og Benny 
Revisorer for 1 år Gurli og Rita 
Revisor suppleant Birthe 
Hanne laver fuldmagter der blot skal skrives under. 
 

8. 
Koncert med Zenobia 

Kontrakten er lavet og de kommer. 
Conny Damgaard laver opslag til standerne ved 
indfaldsvejene til Vejle og Vejle kommunes Face Book 
Der skal opsættes plakater i Brejning, Børkop og 
Vinding 
Der skal være litografier til salg, Hanne S tager nogle 
med. 
Bestyrelsen mødes kl. 17. 
 

9. 
Frivilligmøde og 
registreringsgruppen med 
frokost den 18. august kl. 12.30 

 
 

10. 
Strukturhjælp til formanden 
v/jens 

 
Jens og Hanne arbejder med det. 

11. 
Åbningstider i ferie perioden - 
skal den ændres? v/Trine 

Der efterspørges yderligere åbningstider i 
ferieperioden  (måske Juli) 
Dialogen fortsætter på mødet i oktober. 

12. 
Evt. samarbejde med andre 
Face Book sider.  
Overført fra mødet i maj 
måned. 

 
Udsættes til oktober mødet. 

13. 
Eventuelt. 

Næste møde den 15. september kl. 15 
Generalforsamling den 15. september kl. 19. 
 

 


