
 

  

 
 

                              
 

 
 

 
 

20. april 2022 
dato 

 

Referat 

Dato 20. april fra kl. 12-30 til 15.30 2022 

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 Benny Nielsen  
Suppleant Lise Caspersen 
 

 

Handicapchef Peter Larsen deltager fra kl. 12.30 
      

Dagsorden Referat 

1. 
Afbud fra mødedeltagere 
 

 
 

2. 
Konstituering af bestyrelsen  

Formand Jens D. Eskildsen 
Næstformand Lene Bering 
Kasserer Trine Rasmussen  
Sekretær Hanne Sørensen 
Rep. Voksen Handicap Hanne Frandsen 
 

3. 
Opfølgning af referat fra 30. 
marts 

Opfølgning på uge 24 – Trine har i flere omgange at 
kontakte bestyrelsen i BID, de er ikke vendt tilbage. 
 

4. 
Økonomi v/Trine 

Vi har en sund økonomi. 
Der er afleveret bøger til udstillingen ”Slotte til 
Idioter” til salg, Lene har overblikket over 
leveringerne til udstillingen. 
 



5. 
Drøfte med Peter Larsen: 

• ang. Studerende og 
nyansatte på 
botilbuddene komme  
på besøg og få oplæg på 
museet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Opfølgning på 
kalendersystem  

 
Det er vigtigt at give viden videre om, hvad Museet 
Kellers Mindes opgaver er, bl.a. formidling af den 
store historie. 
Museet, området og de frivillige har noget helt 
særligt at byde ind med, set i forhold til andre 
kommuner. Den største anstalt i Danmark, Den 
Kellerske Anstalt (DKA) blev grundlagt i Brejning, nu 
Vejle Kommune. Det er vigtigt at give viden videre 
om hvad vi står på. 
Peter Larsen tager det med til ledergruppen, at 
Kellers Minde byder op til dans 2 gange om året ved 
at åbne museet med oplæg og rundvisning for 
studerende og nye medarbejdere. 
 
Kristina arbejder meget ihærdigt på sagen. Så snart 
Hanne S. hører noget sendes besked ud til 
bestyrelsen. 
 

6. 
Afløsning på Kellers Mindes 
telefon i ferieperioden 

Uge 28, 29 og 30. Til næste møde tages op på hvem 
der har telefonen i hvilke uge. 
 

7. 
Quiz til Livøtur v/Lene 

Spørgsmålene er sendt til Kirsten Tøttenborg. 
Bestyrelsen drøftede spørgsmålene. 
 Vinderen får en tur på Kellers Minde og tur i 
området med Jens D. Eskildsen for 10 personer.  
 

8. 
Lene Koch arrangement v/Lene 

Benny sørger for kaffen, Trine og Ragnhild modtager 
betaling. Borde og stole sættes op og bordene 
dækkes. De der kan mødes kl. 15 for at ordne tingene. 
 

9. 
Frivilligmøde onsdag den 4. 
maj fra kl. 12 til kl. 14 

• Oplyse omkring 
ordningen med 
kørepenge 

 
Jens og Tove kommer ikke.  
Lise og Sidsel evt. fortælle om deres arbejde med 
oprydning. 

10. 
Mødet med Vejle 
Idrætshøjskole 
 

Hej 
Jeg skriver på vegne af Vejle Idrætshøjskole. Vi har på 
vores sommerkurser en fast udflugtsdag og kunne godt 
tænke os at komme ned til jer og opleve museum og gåtur 
eventuelt med guide. 
Det drejer sig om 3 eller 4 onsdage i ugerne (27,) 28, 30 og 
31 mellem kl. 14 til 17., med mellem 40-90 deltagere.  
Er det muligt at få en snak eller et møde (jeg kommer gerne 
forbi) om hvad i kan tilbyde og hvad vi tænker, for at se om 
det passer godt sammen. 
Mvh Mika Lund 
Vejle Idrætshøjskole 
 



Jens D. Eskildsen og Lene Bering har haft møde med Mika 
Lund. 
Museet vil gerne indgå i det. 
Følgende melder ind: 
Jens, Trine, Lene, Hanne, Ragnhild. 
Tove kan uge 27 og 28. 
 

11. 
 

 

12. 
 

 

13. 
 

 

14. 
Eventuelt. 

Næste møde 25. maj fra kl. 12.30 til 15.30 
Jens orienterer om der er bestil 500 bøger ”Billeder fra 
en anden verden”.  
Drøftelse af Fremtidssikring af museet. 
Mærker vi en afsmittende virkning af udstillingen 
”Slotte til Idioter”? Vi skal være nysgerrige på om det 
har en effekt.  
 

 
 

 
 
 


