
 

  

 
 

                              
 

 
 

 
 

17. august 2022 
dato 

 

Referat  

Dato 17. august fra 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 Benny Nielsen 
Suppleant Lise Caspersen 
 

 

Peter Larsen deltager fra kl. 09.00  
     

Dagsorden Referat 

1. 
Handicapchef Peter Larsen 
 

 
Drøftelse omkring hvordan kan vi fremtidssikre 
museet.  

2. 
Afbud fra mødedeltagere 
  

 
Tove Pedersen 

3. 
Opfølgning af referat fra 22/6 
 

 
Intet. 

4. 
Økonomi v/Trine 
 

 
Museet har pt. 210 medlemmer.  
Økonomien gennemgået.  
 

5. 
Støtteforeningen Jubilæum 28. 
september 
  

 
Der er pt. 25 tilmeldte til arrangementet.  
Der er lavet en billedkalvalkade over  institutionen 
der kan køre kontinuerlig.  



Der sendes reminder ud til medlemmerne ved Trine, 
Lene lægger det på Face Book. 
Benny sørger for fortæring og drikkevarer. 
Der laves en oplistning over aktiviteter gennem 10 år. 
Pris for ikke medlemmer er 100 kr. 
 

6. 
Evaluering af Idrætsskolens 
besøg 

 
En stor succes, det har kørt helt fantastisk, meget 
positivt.  
Der har været 3 hold med ca. 60 personer pr. gang. 
Idrætsskolen kontaktes vedrørende en 
tilbagemelding om arrangementerne. 
 

8. 
Udkast til møder i 2023 
 

 
Vedtaget. 

9. 
Frivilligmøde den 25. august 
 

 
Hvor er sikringsrummet. På mødet viser Jens det.  

10. 
Mindelunden v/Jens 
 

 
Poul Duedahl supplerer arbejdet med 
fondsansøgninger. 
 

11. 
Opfølgning på punkt 9. fra 
mødet den 22/6. Lene 
Fra referatet: 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.) 
 

 
 
Teksten fra referatet den 22/6 gennemgås. Der er 
enighed om betydningen af det skrevne i referatet. 
 
Der skal kun betales entre ved familiære relationer, 
der betales ikke for åbning af museet. 
 
Ved alle øvrige arrangementer betales for åbning af 
museet plus entre pr. person. 

12. 
Indkøb af nyt flag ved vejen 
og mørklægningsgardiner til 
konferencelokalet 
 

 
Vi spørger Jens Anton om det er en opgave han vil 
tage sig af det med mørklægningsgardinet. HS 
spørger Jens Anton. 
Trines sørger for et flag af bomuld. 
 

13. 
Opsamling fra årsmødet i 
Slagelse. Hvor 925,5 års 
erfaring var samlet i Slagelse. 
 
Kunne det være en idé med at 
arrangere besøg af 
museumsleder Sarah Smed fra 
Dansk Forsorgsmuseum i 

 
 
 
 
 
Lene kontakter Sara Smed om det er mulighed at hun 
kan komme til Brejning. 
 



Svendborg til at komme og 
fortælle om arbejdet med 
”Historisk udredning 
vedrørende børn, unge og 
voksne 
anbragt på særforsorgens 
institutioner i perioden 1933 – 
1980.” 
 

14. 
Opfølgning på Poul Nyrup og 
Poul Duedahl samt øvrige TV 
stationers besøg. 

 
Der kommer en serie på 6 udsendelser i TV, den ene 
vil være omkring anstalten i Brejning.  
Der kommer også noget på pod cast. 
Der kommer en spillefilm ”Ustyrlige” den handler 
om pigerne på Sprogø. Har premiere i biograferne 
den  har premiere 30. marts 2023. 
Når vi får datoerne for de forskellige arrangementer, 
sender Trine dem til medlemmerne. 
 

15. 
Eventuelt. 

Næste møde den 28. september fra kl. 14. til kl. 16. 
 
Jens får flyttet mødet med Peter Larsen og Vejle 
Museerne fra september til oktober måned. 
 

 


