26. oktober 2022
dato

Referat fra
Dato

26. oktober 2022 kl. 12.30 – 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 Benny Nielsen
Suppleant Lise Caspersen

Dagsorden

Referat

1.
Afbud fra mødedeltagere

Hanne Sørensen

2.
Opfølgning af referat fra 28.
september – punkt 6 Ernas stue
3.
Økonomi v/Trine.
4.
Evaluering af Jubilæet den 28.
september
5.
Mindesøjlen – indsamlingen
ved jubilæet til mindesøjlen
6.
Julefrokosten den 30.
november kl. 17. Menu – hvem
gør hvad (indbydelse,
bordopstilling, borddækning,
hvornår mødes vi, drikkevarer,

Udsætter afgørelsen om Ernas stue
Ser fornuftigt ud.
Kunne ikke ønskes bedre, god stemning og mange
gode hjælpere.
Der blevet solgt et litografi a`500 kr. og indsamlet
3216, 50 kr.
Tove bestiller mad hos Super Brugsen i Vinding.
Lene laver indbydelse.
Trine sørger for drikkevarer.
Pakkespil.
Resten udsættes til næste møde.

underholdning, tilmelding
senest?)
7.
Frivilligmøde den 14.
november kl. 12-14

Tilmelding senest 14. november

14.
Eventuelt.

Næste møde den 23. november kl. 12.30 – 15.30

Lene laver dagsorden,
Orientering fra bestyrelsen, tilmelding til julefrokost.
Sarah Smed om film i 2023
Vise film fra Karriereværkstedet
Mødet den 7. februar flyttes til den 21. februar.
8.
Vi får overspillet film fra Karriereværkstedet, om
Nyt om film tilhørende Museet Livø og om museet
v/Lene
9.
Husk at vinge af når man har ekspederet en mail.
Manglende aftale om hvad vi
Vi kigger på om det lykkes på næste møde.
gør når vi har læst en mail,
hvordan sikre vi der svares og
hvordan kan andre se der er
svaret v/Lene
10.
Trine har lavet et skema, hvor oplysninger om
Oplysningsskema ved
grupper, der ønsker oplæg, noteres.
afregning med grupper v/Trine Det er en hjælp til dem, der sender fakturaer ud.
Tages op på næste møde.
11.
Jens har deltaget i møde med Peter Andersen, Morten
Projekt museets fremtid
Eriksen, Velfærdsforvaltningen og Rasmus fra
Spinderihallerne, Anne Carstensen og Rikke også fra
Spinderihallerne.
Der bliver Workshops 26. januar, 15. marts 2023.
Museets fremtid skal være et punkt på alle møder.
12.
Problem med oplæg i museets åbningstid.
Jens vil meddele Kit at der ikke må være oplæg i
åbningstiden tirsdage og lørdage
13.

