
                                                                                                           
 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 169 

tirsdag den 8/5 2018 kl. 19 på Bredekærgård 

 

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

Best.medl  Torben Eg TEG X  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 af bestyrelsesmødet den 4/4 2018 

Godkendt med følgende rettelse; Datoen for bestyrelsesmødet i august rettes fra 8/8 til 7/8-18 

 

3. Siden sidst 

 Bogen om Barfredshøj er færdig til ”Grøn Ishøj den 17/6-18 og den præsenteres her ved en lille 

ceremoni måske med deltagelse af borgmesteren eller Ebbe Rosenberg.  

Oplag 1000 stk., salgspris 50 kr. 

Der skal planlægges et medlemsmøde til efteråret, hvor Mie Berhagen fortæller om bogen. 

Arkiv materialet om Barfredshøj samles i Ishøj inkl. det materiale der nu findes i Taastrup. 

 

 Sara er ansat på arkivet 1 dag om ugen i en midlertidig stilling og skal beskæftige sig med 

indvandre historien.  

 

 Ishøj kommune har ikke reageret på vor henvendelse om at etablere pop up udstillinger om de 

kommunale bygninger der har eksisteret i 40 år, så det bliver ikke til noget 

 

 De plancher der er lavet anvendes i forbindelse med kulturugen. 

 

 Thorsbo har 40 års jubilæum og i den forbindelse forberedes en udstilling. 

 

 Sæson åbningen af Bredekærgård den 14/4-18 gik godt med pænt besøg. 

 

 PK og PRK orienterede om årsmødet i Dansk Lokalhistorisk Forening, der foregik i Ribe. Der 

kan søges om tilskud til bogudgivelser hos foreningen selv om bogen er udgivet. Vi søger om 

tilskud til bogen om Barfredshøj.  

 

I perioden 2018 til 2021 udgives den 6. udgave af Trap Danmark, der er et bogværk om landets 

98 kommuner og landet som helhed. Bind nr. 30 der omfatter Høje Taastrup, Albertslund, 

Glostrup, Rødovre, Ishøj og Vallensbæk udkommer i december 2018.   

 

                



                                                                                                           
 

 

  

 

4. Rapportering fra udvalgene 

 

Foreningsbladet: PK 

Efterlyste kommentarer til bladet og forslag til artikler. Deadline til aug. Nr. er 1/7.  

Der blev nævnt interview med Ishøj borgere. 

Omtale af nye person interviews der er lagt på LHF’s You Tube kanaler. 

 

Traktørstedet: KP 

Første jazz arrangement er den 27/5. Der er udsendt bemandingsliste, Der er indkøbt 2 

flag der sættes op ved Ishøj Stationsvej. Der indkøbes en ny gas grill. 

 

Hjemmeside:LA 

Ikke behandlet da LA ikke var til stede. 

 

Slægtsforskning: AS 

AS har på ” www.kb/danmark set fra luften” fundet historiske billeder af gårde og huse i 

Ishøj og er ved at samle materialet. Herefter lægges det på hjemmesiden som et register, 

hvor det blev muligt for læserne at komme med kommentarer/fortælle noget om stedet. 

Når det er gjort skal det omtales i bladet. 

 

Historisk Udvalg: CL 

Ishøj set fra børne højde. Forventer at der kommer noget materiale til efteråret. 

 

Video/interview: PK 

Video udstyr placeres i stålskab på arkivet og kan så hentes af de video hold der skal ud 

til interview. 

Nye interview optagelser er ved at blive redigeret. 

 

Bogprojekt-om Barfredshøj: LH 

Er omtalt tidligere. 

 

Arkiv og Museum: TEG 

Intet nyt. 

 

EDB på arkivet: JA 

Der skal holdes et EDB møde på arkivet. Foreningens EDB udstyr skal kobles sammen 

med Lokalarkivets netværk. Desuden skal udarbejdes en inventarliste, da er købet en del 

nyt udstyr. 

 

Regnskab: BIH 

Der er ansøgt om medlemstilskud hos Ishøj Kommune. 

Der er afholdt møde om andre tilmeldings og betalingssystemer end dem vi anvender i 

dag. Konklusionen blev, at vi fortsætter med NemTilmeld i forbindelse med vores 

arrangementer. Forretningsudvalget undersøger mulighederne for at integrere medlems- 

regnskabssystemet med NET eller PBS til kontingentopkrævning. 

  

 



                                                                                                           
 

 

Billed/foto: SK 

Kører på fulde omdrejninger. 

 

TV-arkivering: AH 

Nærmer sig afslutningen på projektet. Der mangler lidt kvalitetssikring og Arkibas 

arkivering. 

 

Arrangementer: KP/PK/PRK/SK 

Se arrangement oversigten. 

 

PR:SK 

Der udsendes jævnligt nyhedsbreve og facebook opdateringer. 

 

 

5. Eventuelt 

               Intet 

 

Prk 

Referat 20180805-169 

 

 

Oversigt aktiviteter  

 

Oversigt aktiviteter  

2018 dato Kl. sted  

Forårsfest 14/4 10.00-15 Bredekærgård  

Jazz på gårdspladsen 27/5 13.00-16.00 Bredekærgård  

Bustur til Sønderjylland 2/6   7.30  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   8.00-18.00   Væk fra sporet–ud i naturen Kun for medlemmer 

Jazz på gårdspladsen 26/8 13.00-16.00 Bredekærgård  

Høstfest 2/9 10.00-15.00 Bredekærgård  

Rockabilly i Laden 23/9 13.00-16.00 Bredekærgård  

Medlems aften m/Mie Okt/nov 18.00 Bredekærgård Kun for medlemmer 

Mortens aften 10/11 18.00 Ole Kok Kun for medlemmer 

Søndag eftermiddag Okt/nov 14.00 Bredekærgård  

Jule stue 1+2/12 10.00-15.00 Bredekærgård  

Juletræ 28/12 15.00 Skolehallen  

2019     

Gule ærter 15/1 18.30 Centersalen Kun for medlemmer 

Fastelavns fest 3/3 11.00 Bredekærgård  

  


