
 

  

 
 

                              
 

 
 

 
 

22..03.2023 
dato 

 

Referat 
Dato 22. marts kl. 16.00 – 18.00 

Sted Gauerslund Sognehus. 

 
 
Mødedeltagere: 

 

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

 

      

Dagsorden Referat 

1. 
Afbud fra mødedeltagere 
 

 
 

2. 
Opfølgning af referat fra 22. 
februar 

 
Sara Smed skulle have en blomst eller en bog. Det 
kan hun få når vi er på Sprogø. 
 

3.  
Økonomi v/Trine 

215 medlemmer. Fin økonomi. 

4. 
Opsamling omkring 
Generalforsamlingen 

Prisen på bogen i dag er 299 kr.  
Oplæg med Maria Clement og Poul Duedahlvarer ca. 
45 minutter.  
 

5. 
Mindesøjlen v/Jens 

Der har været møde med Jørgen Jensen fra Børkop 
Vandmølle han har givet nogle tips til 
fondsansøgninger.  
 

6.  



Besøg i Ribe (årsmøde) v/Lene Angående årsmødet den 10. juni for muserne 
kommer der dagsorden senere. 
 

7. 
Back up på forskelligt 
skriftligt materiale bestyrelsen 
ligger inde med eks. 
medlemslister, mailadresser og 
telefonnumre på frivillige 
v/Lene 

 
Der rejses et spørgsmål om, hvis et medlem af 
bestyrelsen udgår kan der gå materiale tabt.  
Hver især tænker over om de har noget liggende på 
private pc’er som kunne være hensigtsmæssigt, at det 
befinder sig på museets pc’er.  

8. 
Arbejdsplan for 
Sprogøjubilæum v/Lene 

 
Hvornår skal vi mødes (evt. virtuelt) med Henning 
Jahn? 
Hvem laver invitationer og sender dem ud?  
Hvem arrangerer transport? 
Hvem stiller op og rydder op på Sprogø? 
Hvor mange må der være på øen? 
 

9. 
Udflugt for frivillige til museet 
Flugt i Oksbøl 

 
Der udspandt sig en livlig debat om udflugt til det 
nye museum Flugt i Oksbøl. 
Museet giver turen til Sprogø den 22. august til de 
frivillige.  
Evt.udflugt til museet Flugt udsættes til drøftelse i 
2024. 
 

10. 
Georg vil gerne have et punkt 
på dagsordenen, hvor han vil 
forklare hvad han har lavet 
med vores IT. /Trine 

Georg giver en opdatering omkring arbejdet med at 
få internettet til at fungere bedre.  
Telias system kan ikke dække hele museet. 
Oister system er installeret, og ser ud til at virke. 
Der er indkøbt ny pc’er med Windows 11.  Den kan 
ikke arbejde sammen med projektoren i 
konferencelokalet. Pc’er fra kontoret er flyttet til 
konferencerummet, den fungerer sammen med 
projektoren.  
Laves der noget på en af de to pc’er synkroniser det 
med den anden pc’er.  
 

11. 
 

 

12. 
 

 

13. 
 

 

14. 
Eventuelt. 

Næste møde onsdag den 26. april fra kl. 12.30 til 15.30    
Rasmus fra Vejle Museerne har lavet nogle små film 
til Face Book. Jens spørger Rasmus om han evt. kan 
komme og fortælle omkring det til et 
bestyrelsesmøde. 
Lise spørger: Hvor skal tidsskrifter osv. opbevares – 
hvor meget skal stå fremme.  



Lise viser på næste møde hvad der er af tidsskrifter 
og bøger. 
 
 
 

 


