23. februar 2022
dato

Referat
Dato

23. februar 2022 fra kl. 12.30 til kl. 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
Flemming deltager fra kl. 12.30 ang. Brejnings Venner

Dagsorden

Referat

1.
Afbud fra mødedeltagere

Trine Rasmussen

2.
Opfølgning af referat fra 26.
januar
3.
Økonomi v/Trine
Årsregnskab og budget 2022,
se mail fra Trine 13. februar

4.
Generalforsamling 30. marts
kl. 19
Indkaldelse med mindst 2
ugers varsel ved skriftlig
indkaldelse til medlemmerne.

Intet
Telefonkontakt til kassereren Trine.
Budget 2022 drøftet og justeret.
175 medlemmer, 44 der mangler at betale kontingent,
der er 5 udmeldelser.
Fra bestyrelsen er følgende på valg: Jens Eskildsen,
Trine Rasmussen, Tove Pedersen og suppleanter
Ragnhild Lindholm og Benny Nielsen.
På valg er også revisorer Gurli Grønnebæk og Bente
Jensen samt revisorsuppleant Kirsten Nielsen.

Skal der være et lille foredrag
inden eller efter
generalforsamlingen

5.
Planlægning af Foredrag
racehygiejne ved Lene Koch
den 26. april kl. 16 v/Lene

6.
Mindesøjlen v/Jens
7.
Støtteforeningens jubilæum
september 2022 v/Jens og
Benny

Huske fuldmagter fra de personer der er på valg som
evt. ikke kan være til stede.
Cafeen er booket, kaffe til 35 personer er bestilt,
Jens, Trine, Tove og Benny modtager genvalg.
Ragnhild ønsker ikke genvalg.
På valg er også revisorer Gurli Grønnebæk og Bente
Jensen samt revisorsuppleant Kirsten Nielsen, alle
modtager genvalg.
Der skal ikke være noget oplæg.
Hanne laver en indkaldelse, sender til Trine der
sørger for den sendes til medlemmerne.
Hanne og Lene koordinerer så indbydelse til foredrag
og indkaldelse til generalforsamling sendes samtidig.
Generalforsamlingen er annonceret på hjemmesiden.

Alt er klappet og klart. Lene spørger de frivillige om
der er nogen der vil hjælpe med stole, ordne kaffe
o.s.v.
Foredraget er annonceret på hjemmesiden.

Jens orienterede om status på mindesøjlen.

Datoerne den 14. og 21. september er i spil.
Evt. Bjørn Nørgaard komme og holde et foredrag.
Ost, vin, kaffe, sted Gauerslund Sognegård.
Benny og Jens arbejder videre.

8.
Quiz til turen sidst i april.

Lene laver en Quiz.

9.
Referat fra frivilligmødet

Referatet fra mødet er udsendt.

10.
De små historier og anekdoter
v/Tove

11.
Skal dette være et punkt på
dagsorden?
Aktivitetsgruppen fra
Papirfabrikken vil gerne lave
en lille udstilling på en af
væggene i museet.
12.

Tove har lavet en fin interviewedrejebog.
Tove kunne evt. begynde med at interviewe
bestyrelsen
Tove giver et lille oplæg på generalforsamling om
emnet.

Papirfabrikken er ældreklubben fra Tusindfryd.
Forslag om, at frigøre 2 vægge på gangen til løbende
udstillinger.

Ansøgning til Brejnings
Venner – LEV v/Trine
13.
Kørsel v/Trine
14.
Skal vi lave nogle åbne
arrangementer, hvor vi giver et
oplæg og en vandretur, efter
tilmelding? v/Trine
15.
Åbningstider i ferieperioden skal den ændres? v/Trine
16.
Drøftelse af telefon- mail og
bogføringssystem v/ Hanne,
Lene og Trine
17.
Festuge i Fællesskab uge 24
18.
Eventuelt.

Jens kontakter Ib Poulsen fra LEV.
Udsattes til næste møde.
Drøftes under punkt 17.

Overføres til næste møde.

Punktet kommer på igen. Lene har aftalt med Kit at
hun skal skrive hele tråden når hun booker i
kalenderen så vi altid kan kontakte bestilleren.
Mail er udsendt
Uge 24, Lene og Trine aftaler hvem der tager kontakt
til arbejdsgruppen for uge 24 om museets deltagelse.
Næste møde den 30. marts fra kl. 16 til kl. 18
Generalforsamling fra kl. 19

