
                                                                           

 

Referat af generalforsamlingen i Støtteforeningen for Kellers Minde den 22. marts 2023 

1. Valg af dirigent. Birgit Blumenfeld blev valgt. Der var fremmødt 58 medlemmer. 

2. Valg af referent. Hanne Sørensen blev valgt. 

3. Valg af stemmetællere.  Jens Anton og Bjarne blev valg. 

4. Bestyrelsens beretning v/formand Jens Eskildsen. 

April  2022 

Bestyrelsesmøde 

Udfordringer med kalendersystem til bookning af hvem der har åbningstiderne, møder og 

bookning af oplæg 

Bestilt 500 bøger ”Billeder fra en anden verden”.  

Foredrag den 26. april med Lene Kock med tema  ”Racehygiejne”   

Møde med handicapchef Peter Larsen, Vejle Kommune  

Maj 

Frivilligmøde 

Mail fra DR2 

Bestyrelsesmøde 

Juni 

Deltaget i netværket for museer og samlinger om den tidligere åndssvageforsorg 

Ansøgning til Brejnings Venner 

Bestyrelsesmøde 

Juli 

Ferie, oplæg og rundvisninger 

Afløsning på Kellers Mindes telefon i ferieperioden 

Vejle Idrætshøjskole været her 3 gange med 60-90 personer hver gang 



August 

Arbejdsdag og frivilligmøde 

Bestyrelsesmøde 

Møde med handicapchef Peter Larsen. 

Poul Nyrup og Poul Duedahl samt øvrige TV stationers besøg på museet Der kommer en serie på 6 

udsendelser i TV, den ene vil være omkring anstalten i Brejning. Der kommer også noget på pod 

cast. 

Der kommer en spillefilm ”Ustyrlige” den handler om pigerne på Sprogø. Den har premiere i 

biograferne den har premiere 30. marts 2023. 

Frivilligmøde 

September 

Bestyrelsesmøde 

28. september Støtteforeningen for Kellers Mindes 10 års jubilæum – foredrag med Bjørn 

Nørgaard. Der var 98 tilmeldte. Spontan indsamling til Mindesøjlen, gav 3216, 50 kr. 

Ny hjemmeside 

Oktober 

Bestyrelsesmøde 

November 

Bestyrelsesmøde 

Frivilligmøde 

Julefrokost for frivillige efter atter et aktivt år 

Januar 2023 

Udsendt årsbrev til medlemmerne 

Anden gang der er projekt med Fredericia gymnasium ved Trine og Ragnhild. 

Bestyrelsesmøde  

Virtuelt møde med Henning Jahn, Dansk Forsorgshistorisk Museum omkring Sprogøs 100 års 

jubilæum den 22. august 2023 på Sprogø 

Februar 

Frivilligmøde – historiker Sarah Smed fra Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg. Sarah fortalte 

om arbejdet med en Historisk udredning vedrørende børn, unge og voksne anbragt i 

Særforsorgens institutioner fra 1933 til 1980 



Bestyrelsesmøde 

Marts 

Reception Vesthimmerlands Museum i anledning Poul Duedahl og Maria Clement Hagstrup 

udgiver bogen ”Afvigernes Ø”  om Livøanstalten 

Bestyrelsesmøde 

Generalforsamling  med oplæg af Poul Duedahl og Maria Clement fra Vesthimmerlands Museum, 

de signerer den netop udkomne bog ”Afvigernes Ø” 

Opgaver i årene der er gået 

Registrering i en løbende proces. Godt arbejde 

Mindelunden 

Praktiske arbejdsdage 

Oplæg/rundvisninger/vandringer fra Comwell og større oplæg 

Møder internt og eksternt 

Kontakt med pårørende 

Samarbejde med: 

Livø og Sprogø. 

Café Keller – udegruppen – Bakkevænget 

 Læringscentret. 

 Servicegruppen. 

 Comwell. 

Vejle Kommune velfærdsstaben  

 Vej og park og printcentret. 

 Poul Duedahl. 

 Visit Vejle 

 Historiske museer 

 Vejle Stadsarkiv 

 Børkop Lokal arkiv 

 Uddannelsescentre 

 Samarbejdspartnere i forbindelse med Mindesøjlen. 



Stor tak til: 

De frivillige. 

Huset hvor vi bor. 

Bestyrelsen for et fantastisk samarbejde. 

Og andre der har bidraget til bevarelse af Det lille museum med den store Historie 

Der spørges til hvad der skal ske med de indsamlede penge hvis ikke mindesøjlen bliver til noget. 

Svar: Pengene (429.000 kr.) vil blive brugt til et minde sten eller stort hvidt kors. Pengene vil under 

ingen omstændigheder gå til Vejle Kommune. 

Beretningen godkendt. 

5. Aflæggelse af bestyrelsens regnskaber v/kasserer Trine Rasmussen. 

I det forløbne år har der været 2089 gæster, det højeste antal i museets historie. 

Der er pt. 216 medlemmer. 

Med den store sum Støtteforeningen er i besiddelse af bør bestyrelsen overveje at investere og 

lade pengene arbejde. 

Svar: Museet vil gerne at der digitaliseres og det koster mange penge. 

Regnskaberne godkendt. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår kontingent uændret med et årligt kontingent på 100 kr.. Vedtaget. 

7. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget v/Trine Rasmussen. 

Forslaget godkendt. 

8. Bestyrelsens forslag. 

Forslag til vedtægtsændringer:  

1. Udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 6 medlemmer. For at fremtidssikre museet kunne en 

mulighed være en udvidelse af bestyrelsen med en repræsentant fra Vejle Museerne 

Forslaget enstemmigt vedtaget 

2. Ordet revisorer ændres til billagskontrollanter 

Selv om der er valgt en revisor, så er det meget sjældent at der udføres egentlig revision. I stedet 

foretages en bilags gennemgang og en kontrol af at pengene er til stede på datoen for 

regnskabsårets udløb. Dette har medført, at revisoren mange steder i stedet er betegnet 

bilagskontrollant. 



Forslaget enstemmigt vedtaget. 

9. Indkomne forslag. 

Ingen forslag 

10. Valg.  

På valg: Lene Bering og Hanne Sørensen. Begge blev genvalgt med akklamation. 

11. Valg af 2 suppleanter. 

På valg: Benny Nielsen og Lise Caspersen. Begge blev genvalgt med akklamation  

12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

Genvalg til Gurli Grønnebæk og Bente Jensen.  

Genvalg til revisorsuppleant Kirsten Agerskov Nielsen. 

13. Eventuelt.  

Der efterlyses noget om Mindesøjlen på Face Book og hjemmesiden bla. kontonummer hvor der 

evt. kan doneres et bidrag til mindesøjlen. 

Svar på hjemmesiden under Litteratur er der beskrivelse og foto af ”Den knækkede skæve søjle”. 

Tak til alle 58 fremmødte. 

 

 

Referent Hanne Sørensen 


