
 

  

 
 

                              
 

 
 

 
 

28. september 2022 
dato 

 

                                        Referat fra mødet 

Dato 28. september 2022 Kl. 15.00 -17.00 

Sted Gauerslund Sognehus 

 
 
Mødedeltagere: 

 

Formand Jens Eskildsen 
Næstformand Lene Bering 
Kasserer Trine Rasmussen 
Sekretær Hanne Sørensen 
Hanne Frandsen 
Tove Pedersen 
Suppleant Benny Nielsen 
Suppleant Lise Caspersen 
 

 

      

Dagsorden Referat 

1. 
Afbud fra mødedeltagere 
 

 
Hanne Sørensen 

2. 
Valg af referent  

Tove 

3. 
Økonomi v/Trine 

Vi må tage en snak med Jeanne` om at udsende 
regninger til gæster, der har haft oplæg. De kommer 
for sent ud. 
Et fint regnskab. P.t. har vi 215 medlemmer. 
 

4. 
Mindesøjlen v/Jens 

Der står ca. 450.000 kr. på kontoen til mindesøjlen.  

5. 
Orientering om aftenens 
Jubilæums arrangement 

Verner spiller til 2 sange. Jens byder velkommen og 
der kører et slideshow med billeder inden Bjørn 
Nørgaard går på med sit foredrag. Slideshowet kører 
også efter foredraget og Jens fortæller lidt historie om 
Den Kellerske Anstalt. 
Der er 98 tilmeldte.  



Ragnhild og Trine sidder ved kassen. Der kan købes 
bøger og litografier. 
 

 
6. 
Opfølgning på udstillinger på 
museet v/Jens 

 
Skal Ernas stue blive hvor den er? 
Der bliver gjort et godt stykke arbejde med at ordne 
de forskellige depotrum. 
Billeder fra Ellehøj bliver stående på museet. 
 
 

7. 
Opfølgning på aftaler vedr. 
bookinger på museet/Lene 
 

Det myldrer ind med ønsker om oplæg. Når man 
ikke svarer er det fordi man ikke kan og det kan ske 
at der ikke kan skaffes oplægsholdere. Måske kan 
bookingen ændres ellers er det ok at aflyse. Vi er jo 
frivillige og får ikke løn for at rundvisninger og 
oplæg. Bare en opfordring til ikke at blive stresset. 

8. 
Ny Hjemmeside v/Trine 
 

Der kom en meddelelse om, at hjemmesiden blev 
lukket ned. 
Den IT kyndige , der har lavet en ny hjemmeside får 
en erkendtlighed for det store arbejde. 

9. Tove fortæller om indsamling af historier fra tidligere 
ansatte.  

10.  
11.  

12.  
13. 
Eventuelt. 

Næste møde den 26. oktober fra kl. 12.30 til 15.30 
2022 
Der er en fejl i datoen til bestyrelsesmøde i april 2023, 
den er rettet i den medsendte bestyrelsesmøde 
oversigt for 2023. 

 


