22. juni 2022
dato

Referat
Dato

22. juni kl. 09.30 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 Lise Casperen
Suppleant Benny Nielsen

Dagsorden
1.
Afbud fra mødedeltagere

Referat
Tove og Benny
Hanne S. forlader mødet kl. 11.
Lise Caspersen overtager referatskrivning for punkt
10 – 11 og 14.

2.
Opfølgning af referat fra 25.
maj
3.
Økonomi v/Trine
Indkøb af diverse eks.
blækpatroner

Der kan refunderes for blækpatroner, kopipapir og
kørepenge.
Vi har en fornuftig økonomi.

4.
Mindesøjlen v/Jens

Intet nyt.

5.
Opfølgning på
Googlekalenderen - Hvordan

Der mangler lige et par stykker i at komme ind på
kalenderen.

fungerer den – hvad med
farvekoderne er de ok
6.
Opsamling vedrørende
Idrætsefterskolens besøg
7.
Ansøgning til Brejnings
Venner

For øvrige fungerer det fint.
Der samles op om hvem der deltager de forskellige
uger
Der laves nogle justeringer, udkastet sendes til Trine
der tilføjer ordlyden omkring uddannelser. Trine
sender det færdige resultat til Jens der sender
ansøgningen til Brejnings Venner.

8.
Opfølgning/evaluering på DR
2
9.
Der efterlyses retningslinjer
for brug af museet til private
arrangementer, besøgende og
udlån af film samt betaling for
det.

Fra dags dato. Der skelnes mellem private og
offentlige arrangementer. Private er eks. familiære
relationer som fætter/kusine besøg her skal der
betales entre.
Ved alle øvrige arrangementer betales entre og
betaling for åbning af museet incl. oplæg.
Lene har lavet en udlånsseddel der skal udfyldes hvis
der udlånes effekter.

10.
Støtteforeningens 10 års
Jubilæum

11.
Er pc’er i konferencelokalet
færdig, skal vi haven en ny?

12.
Transport til årsmøde i
Slagelse

Indbydelse sendes ud til medlemmer og særlig
indbudte d. 8. August og til ikke medlemmer d. 2.
September.
Trine sender ud og Lene lægger ud på face book
Lenne renskriver indbydelsen.

Køb af ny pc
Trine taler med Georg om køb af ny pc
Evt. i blue city.
Trine kører og aftaler afgang og sted med de øvrige
deltagere

13.
14.
Eventuelt.

Næste bestyrelses møde flyttes til d. 17/8,
Da der er flere, der ikke kan d. .24/8.

