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dato 

 

Referat  

Dato 25. januar 2023 kl. 12.00– 15.00 

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 
 

 

Møde med handicapchef Peter Larsen, Rasmus Jakobsen og Flemming Hedegaard Larsen fra Vejle 
Museerne fra kl. 14. Mødet udsat til et andet tidspunkt. 
 
Virtuelmøde med Henning Jahn fra kl. 13.30 til 13.45 ang. Sprogø, se punkt 8. 
      

Dagsorden Referat 

1. 
Afbud fra mødedeltagere 
 

 
Ingen afbud 

2. 
Opfølgning af referat fra 23. 
november 2022 

. 
Intet 
 

3. 
Økonomi v/Trine 

2094 betalende gæster, det er det højeste antal der har 
været på museet. 
137 medlemmer har betalt kontingent. Der er 
kommet 3 nye medlemmer, de er kommet ind via 
hjemmesiden. 
 

4. 
Mindesøjlen v/Jens 

Arbejdsgruppen kommer med et udkast til det videre 
arbejde til næste bestyrelsesmøde møde den 22/2. 



5. 
Overvejelse omkring IT 
forbindelsen - sættes på til 
mødet i januar 

 
Der er indhentet tilbud fra Telia på bredbånd via 
telefonstik til pris på 265 kr. + serviceaftale på 79 kr. 
pr. med. 
 

6. 
Generalforsamlingen 22. marts 

 
Generalforsamling onsdag den 22. marts kl. 19. Poul 
Duedahl komme med et foredrag om den nye bog 
der udkommer i februar. Han vil signere bogen. 
Lene bestiller i café Keller. 
På valg er Lene og Hanne, de opstiller 
Suppleanter Benny og Lise er på valg, de opstiller 
Revisorerne er også på valg, Triner undersøger om de 
opstiller. 
Huske eventuelle fuldmagter. 
 

7. 
Evt. udvidelse af bestyrelsen 

 
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.   
 

8. 
Sprogø 100 års jubilæum 22. 
august 2023 på Sprogø. 
Pressedækning 
Lokal tv 
Antal personer – hvor mange 
til vest og øst 

 
Næste virtuelt møde med Henning Jahn den 22/2 kl. 
14. 
 
 

9. 
Invitation til bogreception af 
bogen ”Afvigelsernes ø” den 
3/3 fra kl. 14 til 16 - Poul 
Duedahl og Maria Clement 
Hagstrup, sted 
Vesthimmerlands Museum 
Søndergade 44, 9600 Aars.  

 
Hanne deltager, undersøger om der er frivillige der 
ønsker at deltage. 

10. 
Affaldssortering. Pr 1/1-23 skal 
alle sortere affald i henhold til 
de 10 forskellige kategorier. 
Hvordan håndterer museet 
det? 

 
Følger Postensvej affaldssortering. Hanne følger op. 

11. 
Frivilligmøde den 21. februar 
tidspunkt 12 – 15? 
Sara Smed kl. 13. 

 
Lene undersøger om det kunne være muligt at låne 
kursus lokalet øverste etage i bygningen hvis der er 
så mange de ikke kan være i konferencelokalet på 
museet. 

12. 
Mail fra Rasmus Vejle 
Museerne ang. Udlån til Ølgod 
Museumsforening.  

 
Der gives tilsagn til udlån. Huske at skrive kontrakt 
på de ting der lånes. 



Udlån i perioden 1/6-23 til den 30/4-24. 
 

13. 
 

 

14. 
Eventuelt. 

Næste møde er den 22. februar kl. 12.30 – 15.30 
 

 
 
 


