
 

  
 
 

                              
 

 
 

 
 

26. januar 2022 
dato 

 

Referat  

Dato 26. januar 2022 fra kl. 12.30 til 15.30 

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 
 

 
Trine Rasmussen 

2. 
Opfølgning af referat fra 24. 
november 2021 
 

 
Intet 

3. 
Økonomi v/Trine 

Der er pt. 100 personer der har betalt kontingent. 
Husk der skal være bilag med kontonummer på for 
udlæg 
 

4. 
Planlægning af 
Generalforsamling 30. marts 

Cafe Keller bestilles, det gør Lene. Lene kontakter Kit. 
Fra bestyrelsen er følgende på valg er Jens Eskildsen, 
Trine Rasmussen, Tove Pedersen, Ragnhild Lindholm 
og Benny Nielsen.  
På valg er også revisorer Gurli Grønnebæk og Bente 
Jensen samt revisorsuppleant Kirsten Nielsen. 



Huske fuldmagter fra de personer der er på valg som 
evt. ikke kan være til stede. 
Vand på bordene. 
Bestyrelsen har et forslag til dirigent. 
 

5. 
Åbningstider i ferieperioden - 
skal den ændres? v/Trine 

Fra referatet i oktober 2022: Der efterspørges 
yderligere åbningstider i ferieperioden (måske juli) 
Dialogen fortsætter på mødet i oktober. 
Lader det ligge for nuværende, tages op i januar 2022. 
Udsættes til næste møde i februar. 

6. 
Skal vi lave nogle åbne 
arrangementer, hvor vi giver et 
oplæg og en vandretur, efter 
tilmelding? v/Trine 

Fra referatet i oktober 2021: Det er en udmærket idé, 
der skal være tilmelding, opslag via Face Book. Max 
antal? Pris?  Arbejder vider i januar. 
Udsættes til næste møde i februar. 
Kunne en ide være evt. et indlæg om museet Kellers 
Minde i Vejle kommunes mappe til tilflyttere. 

7.  
Udsendt nyhedsbrev 

 
En tak til Tove for et meget fint Nyhedsbrev.  
Det med rødt er svært at læse. Til næste nyhedsbrev  
ændres det med rødt til sort med kursiv og fed tekst. 
 

8. 
Kørsel v/Trine 
 

 
Udsættes til næste møde i februar. 

9. 
De 20 kasser fra Livø v/Trine 

 
Vi er ikke et statsanerkendt museum. Derfor er 
kasserne sendt til Vesthimmerlands museum der er 
statsanerkendt.  
 

10 .  
Ansøgning til Brejnings 
Venner – LEV v/Trine 

 
Overskriften er fremtidssikring og formidling af 
museet. 
Vi skal lave en ansøgning (det skal være til gavn for 
brugerne) om hvad vi evt. gerne vil bruge pengene 
til.  
Digitalisering der fortæller omkring historien, vil 
være et rigtig godt emne. 
Ansøgningen skal være kort.  
Ansøgningen skal være færdig til 1. marts. 
 

11. 
Kildebæk udstilling v/Trine 

 
Ejner Hørdum har spurgt om det kunne være en idé, 
at lave en udstilling om kunstneren Arne Kildebæk. 
Arne Kildebæk har arbejdet som omsorgsassistent i 
Brejning, bla. har han også arbejdet på Livø. 
Kunstforeningen K72 vil muligvis gerne lave en 
udstilling om Arne Kildebæk.  
 

12. 
Foredrag 26. april med Lene 
Koch - racehygiejne 

 



Foredraget er kl. 16.  Sognegården i Gauerslund vil 
være et godt sted, Lene kontakter dem for at booke 
stedet. 
Pris 75 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke 
medlemmer. 
Lene laver opslag. 
Sættes på igen til næste møde i februar . 
 

13. 
Personoplysninger 
Privatlivspolitik v/Hanne 

Der skal stå noget på hjemmesiden om 
persondatapolitik for Støtteforeningen for Kellers 
Minde.  
Hanne sørger for der kommer noget på hjemmesiden. 

14. 
Frivilligmøde 8. februar 

 
De 2 Livø film vises. 
Orientering fra bestyrelsen. 
Slotte til idioter.  
Støtteforeningens jubilæum i september. 
 

15. 
De små historier og anekdoter 

Tove kommer med et udkast til hvordan det videre 
arbejde kan foregå.  
Tove er tovholder på anekdoter og de små historier. 
 

15. 
Eventuelt. 

Næste møde onsdag den 23. februar fra kl. 12.30 til 
15.30 
Aktivitetsgruppen fra Papirfabrikken vil gerne lave 
en lille udstilling på en af væggene i museet.  
 

 


