
 

  

 
 

                              
 

 
 

 
 

22.02 - 2023 
dato 

 

Referat  

Dato 22. februar kl. 12.30 – 15.30 2023 

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 
 

 

Virtuelt møde med Henning Jahn den 22/2 kl. 14. Mødet blev aflyst. 
      

Dagsorden Referat 

1. 
Afbud fra mødedeltagere 
 

 
Ingen afbud 

2. 
Opfølgning af referat fra 25. 
januar 

 
Intet 

3. 
Økonomi v/Trine 
Budget  

200 medlemmer har betalt kontingent.  
Forslag til budget til generalforsamlingen 
gennemgået. 
 

4. 
Opfølgning af dagen på 
Katrinehøj Jens/Trine 

 
En inspirerende dag. Et rigtig godt foredrag af Poul 
Duedahl. 
 

5. 
Mindesøjlen - Arbejdsgruppen 
kommer med et udkast til det 

 



videre arbejde til næste 
bestyrelsesmøde møde den 
22/2. se nedenfor hvor referatet 

er lagt ind.   

Mindesøjlens projektgruppen mener at der skal 
bruges et år mere, bl.a. har Jørgen Jensen Børkop 
Vandmølle tilbud sin hjælp til at søge fonde. 
Året skal bl.a. bruges til at få afsluttet projektet.   
Uanset hvad vil der komme Mindesøjlen eller 
Mindesten. 

6. 
Virtuelt møde med Henning 
Jahn den 22/2 kl. 14. 

 
Mødet aflyst. Jens kontakter Henning Jahn om der er 
nogle løse ender.  Forslag der holdes et virtuelt møde 
i april. 

7. 
Netforbindelse v/Trine 

Telia har sendt en ruter. Den er afprøvet, men kan 
ikke dække hele museet. 
Oister har leveret en ruter og det fungerer.  
Registreringsgruppen er tilfreds med det system de 
har med at logge på Vejle Kommunes gæstenetværk, 
derfor beholder de den løsning. 
 

8. 
For at fremtidssikre museet 
kunne en mulighed være en 
udvidelse af bestyrelsen med 
en repræsentant fra Vejle 
Museerne, det sættes på 
dagsorden til næste møde i 
februar 

 
Der skal laves et forslag til generalforsamlingen om 
udvidelse af bestyrelsen med et medlem fra Vejle 
Museerne. 

9. 
Generalforsamling   
Indkaldelse? – 
Skal det begynde kl. 18.30 med 
foredrag ved Poul Duedahl og , 
Maria Clement Hagstrup, 
hvornår signering af bøger 
Huske evt. fuldmagter. 
Dirigent? 
Kontingentforslag 
Vedtægtsændringer 
Lave kaffe osv. 

 
Dirigentforslag på plads. 
Benny bestiller Gauerslund Sognehus. 
Aftalen er på plads med Poul Duedahl og Maria 
Hagstrup 
Kontingentforslag fra bestyrelsen 100 kr. 
Vedtægtsændringer: Udvidelse af bestyrelsen 
Ordet revisorer ændres til bilagskontrollanter. 
Lene spørger Cafeen om de kan levere kage. 
Benny laver kaffe 

10. 
Evaluering af foredraget med 
Sarah Smed ”Historisk 
udredning” 

 
En god eftermiddag med et godt oplæg. Sahra Smed 
var meget positiv over at se museet. 

11. 
Udlån af materiale fra 
udstillingen, "Slotte til idioter" 
til Ølgod museum. 

 
Det må de gerne. Lene og Jens laver aftalen med 
Ølgod. 

12. 
Indsamling af beretninger fra 
tidligere medarbejdere v/Tove 

 
Der er lavet interview med tidligere medarbejdere. 

13. 
 

 

14. 
 

 



15. 
Eventuelt. 

Næste møde er den 22. marts fra kl. 16 -18 
Indbydelse på gallapremiere på filmen ”Ustyrlige” i 
København, Lene og Lise deltager. 
 
 

 
 


