
                                                                                                           
 

 

Referat af bestyrelsesmøde 165 

tirsdag den 7/11 2017 kl. 19 på Bredekærgård 

 

Best.medl Steen Skovhus SK X  Best.medl. Lars Andersen LA X 

Best.medl  Torben Eg TEG   Best.medl. Peter Kay PK X 

Best.medl Birgit Hansen BIH X  Best.medl Preben Kok PRK X 

Best.medl. Arne Sørensen AS X  Suppleant Jørgen Arnull JA X 

Best.medl. Carsten Lauridsen CL X  Suppleant Lise Heeno LH X 

Best.medl. Kristian Pedersen KP X  Suppleant Anders Hvid Jensen AH  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

      Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat nr. 164 fra bestyrelsesmøde den 15/8 2017 

       Godkendt 

 

3. Siden sidst. 

SK og KP har afholdt møde med John Romlund og Jorge Rivera, Ishøj Kultur og Fritids Center 

for at evaluere året jazz arrangementer på Bredekærgård og planlægning af sæson 2018. Foruden 

jazz arrangementerne planlægges der et Rockabilly arrangement der skal afholdes i laden i 

september måned. 

 

Kulturcafeen vil gerne udvide samarbejdet med LHF. Der blev i første omgang nævnt historiske film 

i forbindelse med filmfestivalen i 2018   i Kulturcafeen. 

 

LHF har modtaget et brev om muligheden for at indstille et medlem til det kommende 

Folkeoplysningsudvalg pr. 1. januar 2018. KP er muligvis interesseret i at blive indstillet. Aftaler 

nærmere med SK herom. 

              

4. Rapportering fra udvalgene 

Foreningsbladet: PK 

  Årets sidste nr. er udgivet. Næste år bringes Bibliotekets historie i 4 afsnit. Et andet emne er 

buslinie 121’s betydning for lokal samfundet. 

  Det er aftalt, at for alle arrangementer skal der anføres en dato for, hvornår tilmelding/billetsalget 

  starter. 

  Fremtidig distribution af bladet og priser på forsendelse blev behandlet. 

  PK efterlyste indslag/artikler til bladet 

 

Traktørstedet: KP 

  Sæson 2017 er færdig og der blev et pænt netto udbytte fra jazz arrangementerne på 65 t.kr. Dertil 

kommer hvad årets øvrige arrangementer kan bidrage med. 

 

Hjemmeside:LA/SK 

  Der er udsendt et nyhedsbrev den 4. september og 3. november til de medlemmer der står 

registreret med en mail adresse i vort medlemskartotek. Der er kun modtaget positive reaktioner 

herpå. 



                                                                                                           
 

 

  Der er købt et nyt domænenavn ”barfredshoej” der skal bruges i forbindelse med bogprojektet. 

 

Slægtsforskning: AS 

  Der afholdes ingen grundkurser som der står i referatet fra sidste bestyrelsesmøde. Derimod er 

der planlagt et temamøde på Bredekærgård den 27/2-18. 

  Der skal søges en aflastning for AS. Efterlysning af interesserede medtages i et kommende 

nyhedsbrev. 

 

Historisk Udvalg: CL 

Der arbejdes videre med skoleprojektet, hvor børn fortæller om deres forældre. Der er taget skridt 

til at få gang i projektet med indvandrer der er vokset op i Ishøj fortæller deres historie.  

Historien fortælles i børnehøjde og gerne som et stil emne. 

Der blev også nævnt om den tidligere leder af musikskolen Paul Rosenbaum kunne bidrage med 

stof.  

 

Video/interview: PK 

   Der er ikke sket så meget siden sidst. En gymnasieelev fra Torslunde vil gerne være med til at 

lave  interview. Der blev nævnt en familie på Mirabelle Vej hvis sommerhus står foran nedrivning. 

 

Bogprojekt-om Barfredshøj: LH 

  Else Trier har nu været inden over projektet og er kommet med nogle input der gør at manuskriptet 

nu omredigeres ,så det ikke bliver så omfattende og der lægges meget vægt på billeder. Det er 

endnu ikke muligt at forudsige færdiggørelses tidspunktet. Som omtalt tidligere oprettes der en 

hjemmeside som en del af projektet og i første omgang lægges brev korrespondancen på 

hjemmesiden. 

 

Arkiv og Museum: TEG 

  Intet her. 

 

EDB på arkivet: JA/SK 

  Der er anskaffet 1 stk. A3-scanner/printer. Nogle af de eksisterende PC’er er udtjent og skal 

udskiftes. Det hele kobles sammen i netværket.  

 

Regnskab: BIH 

BIH udleverede en aktuel balance der viste et pænt overskud.  

 

Billed/foto: SK 

Billed scanningen er i fuld gang, der er op til 10 personer med på holdet. Der lægges vægt på, at 

der følger tekst med billederne. 

 

TV-arkivering: AH 

Der arbejdes videre i projektet med de sidste opgaver. 

 

Arrangementer: KP/PK/PRK/SK 

Der henvises til arrangement oversigten. Tema for skovturen i 2018 er –Væk fra sporet og ud i 

naturen-. 

 

PR:SK 

Intet her. 



                                                                                                           
 

 

 

5. Eventuelt 

 Der kom forslag om bestyrelsen besøger en anden Lokalhistorisk Forening. 

 PK vil gerne deltage i Dansk Lokalhistorisk Forening’s årsmøde og generalforsamling 

 den 13. til 15. april 2018. Er der andre der vil med? 

 

 

 

Oversigt aktiviteter  

 

 

2017 

type dato Kl. Sted  

Mortens And 10/11 18.00 Ole Kok Kun for medlemmer 

Julestue 2+3/12 10.00-15.00 Bredekærgård  

Juletræsfest 28/12 15.00-18.00 Ishøj Skolehal  

2018 

Nytårskur 13/1 13.00 Bredekærgård For frivillige 

Gule ærter 16/1 18.30 Centersalen Kun for medlemmer 

Fastelavn 11/2 11.00 Bredekærgård  

Foredrag m/Per Madsen 20/2 18.00 Bredekærgård Kun for medlemmer 

Slægtsforskning 27/2 19.00 Bredekærgård  

Generalforsamling  13/3 19.00 Bredekærgård Kun for medlemmer 

Forårsfest 8/4 11.00 Bredekærgård  

Jazz på gårdspladsen 27/5 13.00-16.00 Bredekærgård  

Bustur til Sønderjylland 2/6 ?  Kun for medlemmer 

Grøn Ishøj  17/6 11.00-16.00 Bredekærgård  

Jazz på gårdspladsen 8/7 13.00-16.00 Bredekærgård  

Jazz på gårdspladsen 22/7 13.00-16.00 Bredekærgård  

Jazz på gårdspladsen 5/8 13.00-16.00 Bredekærgård  

Skovtur 12/8 8.00  Kun for medlemmer 

Jazz på gårdspladsen 26/8 13.00-16.00 Bredekærgård  

Høstfest 2/9 10.00-15.00 Bredekærgård  

Rockabilly på gårdspladsen 23/9 13.00 Bredekærgård  
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