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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat nr. 165 fra bestyrelsesmøde den 7/11 2017.
Godkendt uden bemærkninger
3. Siden sidst.
 Der har været afholdt et godt statusmøde vedr. arbejdet på arkivet med repræsentanter fra
Ishøj Kommune, Kroppedal og LHF. SK rykkede på mødet for en kvalitetskontrol af arkivet.
 SK aftalte på mødet at arkivet producerer popup udstillinger med plakater der fortæller
historien om forskellige bygninger/Institutioner i kommunen, i anledning af at det er 40 år
siden de blev færdiggjort/åbnet, f.eks. Svømmehallen og kommunens nuværende
administrationsbygning. Der er forventning om, at der kan ydes et tilskud på 40.000 kr. til
formålet. Med baggrund i udstillingen kan man efterfølgende opsætte skilte med en QRkode på stedet, hvorved man via sin smartphone kan få små historier om stedet.
4. Forberedelse af generalforsamlingen den 13/3 2018
Dagsorden foreligger. Blev gennemgået og godkendt. PRK sørger for at få trykt det nødvendige
antal eksemplarer sammen med årsregnskabet. Dagsordenens punkt 2 og 4 foreslås behandlet
samlet. Formandens beretning er rundsendt til bestyrelsen. Tilrettes måske lidt.
Kaj Anker tildeles årets flidspræmie. Kaj er meget aktiv for foreningen i mange sammenhænge.
Kaffe er til rådighed under generalforsamlingen. Bagefter sættes pålægsfade ud på bordene og der
er øl og vand til rådighed.
5. Rapportering fra udvalgene
Foreningsbladet: PK
Alle var enige om at vi har et flot og læseværdigt blad og at det skal bevares fremover. Det kan
overvejes om bladet skal være helt i farver. PK efterlyste stof til bladet.
Traktørstedet: KP
KP oplyste at vi til forårsåbningen af Bredekærgård efter aftale med Ishøj Kommune Vej og park
måske skal servere oksepølser lavet af kød fra Dyreparkens dyr.

Hjemmeside: LA
LA orienterede om nye gebyr regler, når vi benytter NemTilmeld til salg af billetter til vores
arrangementer. Det betyder dog kun lidt økonomisk for foreningen.
Omtale af den ny oprettede Youtube kanal Ishøj Idræt er lagt på hjemmesiden.
Slægtsforskning: AS
Den 27/2 2018 afholdes på Bredekærgård et temamøde med overskriften –Hvor boede de- .
AS søger en sparringspartner til slægtsforskning funktionen. Annonceres på hjemmesiden og i det
Medlemsblad.
Historisk Udvalg: CL
Ang. skoleprojektet, hvor børn fortæller om deres forældre blev det besluttet at definere opgaven for
børnene således: En historie om da mine forældre kom til Ishøj. Hvordan var hverdagen for
forældrene og evt. bedsteforældrene.
Det blev diskuteret hvordan vi får kontakt med indvandrer familier, der har lyst til at fortælle deres
historie.
Video/interview: PK
Møde i udvalget den 28/2-18. Magnus Strandberg fra Torslunde er nyt medlem af udvalget. Der er
flere interview der blot skal færdiggøres.
Bogprojekt-om Barfredshøj: LH
SK orienterede om projektet. For at færdiggøre bogen og gøre den læseværdig er der lavet aftale
med en journalist om at tilrette teksten.
Arkiv og Museum: TEG.
TEG og AS sørger for ophængning af de store fotografier i Landsbysalen.
EDB på arkivet: JA
Ny opgave for JA bliver registrering af alle foreningens computere.
Regnskab: BIH
Årsregnskabet for 2017 er godkendt og underskrevet. Der var bred enighed om, at man så vidt
muligt skulle undgå i de kommende år at forøge kapitalen, men i stedet bruge midler på forskellige
Projekter og på formidling.
Der udbetales en kørselsgodtgørelse på kr. 3.000 til KP for 2018 i forbindelse med indkøb til traktørstedet/arrangementerne.
Billed/foto: SK
Billede scanningen fortsætter på fuldt tryk. Når billederne er digitaliseret bliver de offentlig
tilgængelige på Arkibas. Det er vigtigt at der følger tekst med billederne.
TV-arkivering: AH
Projektet forventes færdigt i maj måned. Der er oprettet en særlig YouTube kanal ”Ishøj idræt”
til sports klip. En journalist fra Lokalavisen Sydkysten har været på besøg og vil skrive en artikel om
projektet.

Arrangementer: KP/PK/PRK/SK
Se arrangement oversigten. Det blev foreslået at vi afholder nogle søndags kaffe arrangementer
med lokale personer der kan underholde med korte historie fortællinger. Arrangement udvalget
Arbejder videre med ideen.
PR:SK
Der udsendes jævnligt nyhedsbreve og omtale af vores forskellige arrangementer deles vi facebook
på foreningens egen facebook side og på gruppen –Vores Ishøj.
6. Eventuelt
-Forslag om at der arrangeres en tur hvor bestyrelsen besøger en anden Lokalhistorisk Forening.
-PK og PRK deltager i Dansk Lokalhistorisk Forenings årsmøde den 13-15/4-18. LHF betaler
deltager gebyret og rejsepenge.
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