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1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 170 fra bestyrelsesmøde den 7/8 2018.
Godkendt.
3. Siden sidst.
SK orienterede:
 LHF har medvirket med en udstilling ved en foreningsdag i Ishøj Bycenter arrangeret af
Ishøj Kommune.
 Der er afholdt evalueringsmøde med Ishøj kommune om sommersæsonen på Bredekærgård. Datoer for arrangementerne i 2019 blev fastlagt. Der er 25 års jubilæum for jazz
arrangementerne i 2019. Det blev foreslået at jazz orkester kvaliteten fik et løft. Det
overvejer kommunen.
 Foreningens vedtægter skal revideres, så tegningsreglerne fremgår. Skal godkendes på
den kommende generalforsamling.
 Bygningerne på Thorslunde vandværk er fotograferet såvel ude som inde og fra luften med
en drone. Udgiften deles med vandværksforeningen.
 SK afholder møde med John Romlund i denne måned om Lokalhistorisk Arkiv mv.
4. Rapportering fra udvalgene
 Foreningsbladet: PK
Tryk kvaliteten af november nummeret er ikke tilfredsstillende som følge af driftsændringer
på trykkeriet. Der er lovet en dekort på prisen for november nummeret og at kommende
numre igen lever op til kvalitetskravet.
Materiale til februar nummeret skal afleveres senest i december måned.
 Traktørstedet: KP
Et godt økonomisk år for traktørstedet. Der en uafklaret sag med Ishøj Kommune omkring
afregningen.
KP foreslog at vi samarbejdede med Naturskolen om arrangementer.

 Hjemmeside:LA
Hjemmeside gruppen er i gang med at forny hjemmesiden. Der er lavet en arbejdskopi som
der arbejdes på. Der er lagt op til, at der kommer 8 emne kasser mere på forsiden, med
mere historie og slægtsforskning. Der bliver også et link til arkiv.dk. Der arbejdes endvidere
på, at overføre 2 databaser om Ishøj slægter og gårde, som AS råder over.
 Slægtsforskning: AS
Der er nu oprettet en slægtsforskningsgruppe med 3 personer og AS. Det er planen at der
afholdes møde den første tirsdag i hver måned.
 Historisk Udvalg: CL
Der er udpeget 4 elever fra en 7. klasse der skal besøge kommunens 3 landsbyer startende
med Torslunde. De skal herefter skrive om, hvordan de oplevede landsbyerne.
 Video/interview: PK
Der er planlagt interview med Gert Adriasen. Kåre Priem er færdig og Leif Gundsø
præsenteres snart for det interview der er produceret med ham for endelig godkendelse.
I februar 2019 afholdes et søndagsarrangement med de to sidst nævnte som gæster med
udgangspunkt i video optagelserne.
LA foreslog at der laves et interview med en mand af Pakistans oprindelse, som LA har
forbindelse til. Det blev aftalt at LA skaber kontakten og herefter videregives til interview
gruppen.
 Arkiv og Museum: TEG-SK
Der skal ske en oprydning på arkivet. Der er indkøbt reoler til brug herfor. Det er meningen,
at museums afsnittet skal fornyes med et værkstedshjørne. CL har en høvlbænk han gerne
vil udlåne og så har vi en del gammelt værktøj der kan indgå i udstillingen.
 EDB på arkivet: JA
Der er trukket nye kabler og netværket er omlagt, men der mangler en spærring til LHF’s
server, så der ikke er adgang fra de andre brugere af Bredekærgård.
 Regnskab: BIH
Der arbejdes på at få etableret en aftale med NET og banken om betalingsservice, så den er
klar til kontingentopkrævningen for 2019. Ligeledes tilslutter vi os Danske Bank –forening
direkte.
 Billed/foto: SK
Scannings gruppen arbejder på højtryk med scanning af billeder og opkvalificering af
billedmaterialet på Arkibas.
 TV-arkivering: AH
Der mangler nu kun at lægge nogle undertekster på video klippende om hvem der medvirker
på videoen, samt registrering i Arkibas.
 Arrangementer: KP/PK/PRK/SK
PK orienterede om planerne for næste års endags tur, der vil blive afviklet i juli måned.

Billetter til juletræs festen kan købes på biblioteket og ikke som tidligere år hos Turistbureauet.
 PR:SK
Der udsendes løbende nyhedsbreve og facebook opdateringer.
5. Eventuelt.
 SK forslog at der blev etableret en fortællegruppe, der kunne deltage i forskellige
sammenhænge og bidrage med fortællinger fra Ishøj’s historie. Grund materialet findes på
arkivet men skal omarbejdes til fortællinger.
 Foreningsunionen afholder temamøde om foreningerne relation til deres bankforbindelse og
persondataforordningen. Vi deltager med 6 personer.
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Oversigt aktiviteter
Oversigt aktiviteter
Mortens aften
Jule stue
Juletræ
2019
Gule ærter
Søndags træf
Fastelavns fest
Generalforsamling
Vandværksdag
Jazz
Grøn Ishøj
Jazz
Udflugt
Jazz
Jazz
Skovturen
Jazz
Høstmarked
Rockabilly

10/11
1+2/12
28/12

18.00
10.00-15.00
15.00

Ole Kok
Bredekærgård
Skolehallen

Kun for medlemmer

15/1
februar
3/3
12/3
26/5
2/6
16/6
7/7
juli
21/7
4/8
11/8
25/8
1/9
22/9

18.30
14.00
11.00-16.00
19.00

Centersalen

Kun for medlemmer

13.00-16.00
11.00-16.00
13.00-16.00

Bredekærgård
Bredekærgård
Thorsbro vandværk
Bredekærgård
Bredekærgård
Bredekærgård
Kun for medlemmer

13.00-16.00
13.00-16.00

Bredekærgård
Bredekærgård
Kun for medlemmer

13.00-16.00
10.00-15.00
13.00-16.00

Bredekærgård
Bredekærgård
Bredekærgård-laden

