
 

  

 
 

                              
 

 
 

 
 

23. november 2022 
dato 

 

Referat 

Dato 23. november 2022 fra kl. 12.30 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 Benny Nielsen 
Suppleant Lise Caspersen 

 

      

Dagsorden Referat 

1. 
Afbud fra mødedeltagere 
 

 
Lise Caspersen 

2. 
Opfølgning af referat fra 26. 
september 

 
Ang. besked om oplæg i åbningstiden Jens har talt 
med Kit og det er på plads. Ingen oplæg i 
åbningstiden. 
 

3. 
Økonomi v/Trine 

 
Økonomien er god.  
Overvejer IT forbindelsen- sættes på til næste 
bestyrelsesmøde. 
 

4. 
Mindesøjlen v/Jens 

 
Jens kontakter Poul Duedahl ang. fondsansøgninger. 
 

5.Mail fra den 31. oktober fra 
Henning Jahn vedrørende 
Sprogø 

Stemningen er positiv om et fælles projekt omkring 
opsætning af en skulptur til minde om de 500 



kvinder der nåede at være på øen. Der tales videre 
med med Henning Jahn om projektet. 

6. 
 
Julefrokosten- bordopstilling, 
borddækning, hvornår mødes 
vi?  

 
Tove har bestilt mad. 
Trine sørger for drikkevarer. 
Der deltager 25 personer. 
Bordopstilling på gangen. 
Vi mødes senest kl. 15.30 
 

7. 
Husk at vinge af når man har 
ekspederet en mail. 
Vi kigger på om det lykkes på 
næste møde 26/11. 

 
Det ser ud til at virke 

8. 
Oplysningsskema ved 
afregning med grupper   Trine 
har lavet et skema, Tages op på 
næste møde.  
 

 
Hvis der skal sendes faktura skal oplægsholderen 
sende, at antal besøgende Kit. Kit sender skemaet 
videre til Jeanet der sender faktura. 

9. 
Museets fremtid 

 
Frivillige inviteres til 2 Work Shop, Lene fra 
bestyrelsen og Ann fra Spinderihallerne er 
kontaktpersoner/tovholdere. 
Den 11. januar 2023 kl. 11 er de frivillige velkommen 
til art komme og se Kathrinehøj, Peter Larsen vil vise 
rundt. 
Midtvejsmøde den 28. februar der deltagelse af 2  
bestyrelsesmedlemmer ud over Jens, de 2 
bestyrelsesmedlemmer er Lene og Trine.  
 

10. 
Mentorordning til nye 
frivillige v/Hanne S 
 

 
I fællesskab sørger for at vi tager i mod nye frivillige. 
Tages op på frivilligmødet med hensyn til fordeling 
af åbningstider. 
 

11. 
Orientering fra frivilligmødet 
den 14. november 

 
Lene orienterede. Referatet er udsendt. 
 
 

12. 
Fra frivilligmødet – nye 
navneskilte – bestyrelsen 
beslutte. 

 
De der ønsker at have navneskiltet i en snor om 
halsen, kan tage en plastikholder på hylden på 
kontoret ved navneskiltene i reolen og montere 
navneskiltet i holderen.  

13. 
Mail fra Lene Bjørn om 
foredrag om 
Åndssvagehistoriens historie 
til bestyrelsesmøde . 

 
Trine tager det foredrag. Lene er reserve. 
 

  



14. 
Eventuelt. 

 
Næste møde onsdag den 25. januar 2023 fra kl. 12.30 
til 15.30. Peter Larsen og Vejle Museerne fra kl. 14. 
 

 
 
 


