
                                                                                                           
 

 

 

Referat af bestyrelses møde nr. 147 

Tirsdag den 9/12 2014 kl. 19 på Bredekærgård 

 

Formand Steen Skovhus SK X  Best.medl. Peter Kay PK X 

Næstformand Ib Woidemann IWO   Best.medl. Trine S. Andreá TSA  

Kasserer Birgit Hansen BIH X  Sekretær Preben Kok PRK X 

Best.medl. Torben Eg TEG X  Suppleant Jørgen Arnull JA  

Best.medl. Kristian Pedersen KP X  Suppleant Arne Sørensen AS  

Best.medl. Lars Andersen LA X  Suppleant Ole Olsen OO X 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

      Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat nr. 146 fra bestyrelsesmøde den 2/9 2014. 

      Godkendt 

 

3. Siden sidst (almindelig drift – information) 

Ingen meddelelser 

 

4. Samarbejdsaftalen med Ishøj Kommune og indretning af arkivet. 

Samarbejdsaftale med Ishøj Kommune, herunder A:driftsaftale mellem Ishøj Kommune og Kroppedal 

Museum om drift af Ishøj lokalhistoriske arkiv, B: Brugsretsaftale til lokaler på Ishøj lokalhistoriske arkiv 

og C: Samarbejdsaftale om Traktørstedet på Bredekærgård blev gennemgået og diskuteret. Der var 

general tilfredshed den endelige udformning af samarbejdsaftalen og alle aftaler blev godkendt. 

Foruden ovennævnte foreligger der nu en vedtægt for Ishøj Lokalhistoriske Arkiv, som forventes 

underskrevet her i december-14. 

Det er hensigten at Samarbejdsaftalen skal behandles af Ishøj Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg på 

udvalgsmødet den 15/12 2014.  

 

5. Information fra udvalgene 

 

 Traktørstedet:  KP 

Julemarked var sidste arrangement i år. Vi har modtaget 57 t.kr fra Ishøj Kommune 

som overskud fra jazz søndagene. Det skal undersøges om vi får del i tilskuddet fra 

Kulturstyrelsen til jazz orkestrene. Der er indkøbt et brugt fadølsanlæg, som KP afhenter på Fyn 

og får dækket kørepenge mv. 

 

 Arrangementer: PRK,KP,SK,TSA 

Årets sidste arrangement er juletræsfesten den 28/12-14. Vi forventer at Ishøj Kommune køber 

et juletræ til os, i stedet for som vi plejer at få træet fra Rådhuspladsen. Vi stiller op den 28/12 

fra kl. 8.00. 

 

 Børn og familie: TSA:  TSA ikke til stede 



                                                                                                           
 

 

 PR: SK,IWO,LA,PK,: Intet nyt. 

 

 Bladet: IWO,PK.SK,TEG 

Husk deadline til februar nu. Er den 10. januar-15. Der skal ikke adresser på dette nr. af bladet, 

da kontingentopkrævninger skal ud sammen med bladet. 

 

 Hjemmesiden: LA 

Der er nogen af menupunkterne der trænger til opdatering og opfordrede til at udvalgs 

formændene tog hånd om det. 

Det blev besluttet at medlemsbladene lægges på hjemmesiden som pdf fil under et nyt menu 

punkt. 

LA at vi oprettede en webshop på hjemmesiden til salg af LHF’s publikationer og merchandise. 

LA kan arbejde videre med ideen. 

LA foreslog, at vi brugte en Google kalender som aktivitetskalender i stedet for at bruge 

hjemmesiden. LA laver et forslag til aktivitetskalender.  

 

 Video/Interview: PK 

Der er planlagt/gennemført 3 interviews. Graverinden Marie Larsen, Else Christiansen og Karin 

Pøghl. Jens Otto har indvilget i et interview. Der blev foreslået interview med Finn Jensen 

(Slagter) og Vagn Simonsen. 

Der vil blive gennemført en kvalitetskontrol af interview metoden. 

PK foreslog at der indkøbes 4 stk. trådløse mikrofoner. Pris ca. 1000 kr. pr stk. Det blev 

godkendt. 

 

 Slægtsforskning: IWO, AS: Intet-  ingen til stede. 

 

 Billed/foto: SK.AS,PK 

Arbejdet skrider frem. Der er behov for en ny scanner. Ishøj Kommune anmodes om at indkøbe 

en ny scanner til Lokalhistorisk Arkiv som led i samarbejdsaftalen. 

 

 TV-projekt:OO,PK 

Overspilningsudstyr er nu klar til drift og arbejdet går i gang igen i januar måned. 

Der skal udarbejdes instruktioner til de nye opgaver. 

Der er ønske om at der anskaffes udstyr til digitalisering af smalfilm. PK undersøger 

priser på tilgængeligt udstyr. 

 

 Historisk: OO 

Går i gang snarest. 

 

 Arkiv/museum: TEG 

Afventer ombygningen af de eksisterende lokaler. Der opsættes reoler i det nuværende 

mørkekammer, der skal fungere som arkiv for LHF’s interne materialer. 

Lokalerne på 1. sal i stuehuset skal anvendes til opbevaring af de materialer der bruges af 

børne- og familie udvalget, julepynt og andre brugsmaterialer. 

 

 EDB: JA- Intet nyt. 

 

 Medlemmer og regnskab: BIH 



                                                                                                           
 

 

Alle bilag/udlæg skal sendes afregnes med BIH snarest og senest inden jul 

 

6. Aktivitetsplan 2015 

                   Aktivitetsplanen blev godkendt. Dato for generalforsamling rettes til 10/3 2015. 

                  Aktivitetsplanen medsendes referatet. 

 

7. Økonomi 

                  Afventer årsafslutningen. 

                  Husk der skal laves udvalgsbudgetter for 2015 snarest muligt i det nye år. 

 

8. Oversigt over planlagte medlemsarrangementer 

 

type dato Kl. Sted   

 

2014 

Juletræ 28/12  14.00 Skolehallen   

 

2015 

Nytårskur 10/1  14.00 Bredekærgård   

Gule ærter 13/1  18.30 Centersalen   

Generalforsamling 10/3 19.00 Bredekærgård   

 

 

9. Generalforsamling 2015 og valg til bestyrelsen. 

På valg er Ib, Kristian, Lars, Peter og Torben samt suppleanter. Alle tilstedeværende gav tilsagn om at 

genopstille. 

 

10. Eventuelt. 

Indkaldelse til generalforsamling med dagsorden lægges i god tid på hjemmesiden med oplysning om 

sidste frist for at indsende forlag til behandling.  Kort før generalforsamlingen tilføjes underskrevet 

regnskab for 2014 og evt. indkomne forslag. 

 

11/12 2014 

Prk 
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