
                                                                                                           
 

 

                                                         Referat af bestyrelsesmøde 172 

tirsdag den 5/2 2019 kl. 19 på Bredekærgård 

 

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

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

Kasserer Birgit Hansen BIH X  Sekretær 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  

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

 

1. Godkendelse af dagsorden 

              Godkendt 

2. Godkendelse af referat nr. 171 fra bestyrelsesmøde den 6/11 2018. 

              Godkendt 

3. Siden sidst. 

  Forberedelse til sommersæsonen. Der er afholdt møder med John Romlund og Marie         

Herborn om orkestervalg og der er sammensat et program og plakater er fremstillet. 

 Intet nyt om Kroppedal situationen. 

 Forsikringer: Overgang til Danske Forsikring. Forsikrings forholdene vurderes lige nu og 

føres up to date. 

 Den bebudede vedtægtsændring udskydes indtil videre. Forslag til ændringer sendes til 

til PRK inden udgangen af februar måned.   

 

4. Forberedelse af generalforsamlingen den 12/3 2019. 

 Alle genopstiller.  

 Dagsorden og regnskab kopieres ikke og derfor ikke tilgængelig i papir form på general-

forsamlingen. Vises i stedet via projektor på skærm. 

 Som følge af problemer med kontingentopkrævningen via Net/PBS blev det besluttet at alle 

medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen uanset om kontingentet for 2019 er 

betalt eller ej. 

 Herbert tildeles flidspræmie. 

 

5. Deltagelse i årsmødet i Dansk Lokalhistorisk Forening 2019. 5. -7. april 2019 i Vejle. 

Vi har 4 pladser. PK, LH og PRK vil gerne deltage. Hvis andre er interesseret så giv besked til SK 

eller PRK senest den 17/2 2019. Se medsendte bilag vedr. årsmødet. 

 

6. Foreningens Privatlivs politik 

Det udsendte forslag godkendt.  Der oprettes en mappe med alle dokumenter vedr. privatlivs-

politikken, der opbevares på Arkivet. Selve beskrivelsen af Privatlivs politikken lægges på 

hjemmesiden på en let tilgængelig måde. 

 

7. Rapportering fra udvalgene 

 

 Foreningsbladet: PK: 



                                                                                                           
 

 

nyt trykkeri er Laser Tryk i Århus.  Bladene blev ikke leveret sorteret i adresse    

orden. Der var enighed om, at det var et flot blad. 

 

 Traktørstedet: KP 

Ikke noget nyt før den nye sæson starter. Der arbejdes fra Kommunens side med 

markedsføringen af de kommende aktiviteter på Bredekærgård i samarbejde med 

PK.  Måske kommer der en hus omdelt brochure/pamflet. 

 

 Hjemmeside:LA 

                  Redaktionsudvalget er kommet med nye ideer og hjemmesiden er blevet opdateret.  

                  Se selv. LA udbad sig mere tekst til arrangementerne før de blev omtalt i medlems 

                  Bladet. Der savnes stadig historisk stof på hjemmesiden. 

                              

 Slægtsforskning: AS 

Tema møde på Bredekærgård/Arkivet  den 27/2 -19 kl. 19. Alle er velkomne. 

Der er kommet en ny boks til slægtsforskning på hjemmesiden og menuer hvor kan 

man blive dirigeret videre til mere uddybende viden.  AS arbejder med en 

sammenkædning mellem gårde og personer der boede der. 

 

 Historisk Udvalg: CL 

Projektet der blev omtalt på sidste møde fortsættes i april. De 4 elever der indgår i 

fortællings processen har været optaget af forskellige aktiviteter på skolen. 

Videobånd fra institutioner digitaliseres. Foreningsprotekoller må gerne gemmes på 

arkivet under arkivloven. 

  

 Video/interview: PK 

Der ledes efter nye folk til interview gruppen.  

 

 Arkiv og Museum: TEG 

Der mangler endnu en smule før ny indretningen af Arkivet er fuldendt. 

 

 EDB på arkivet: JA 

Alt udstyr -PC er og printere- er koblet sammen i netværket. Dokumentation mangler. 

 

 Regnskab: BIH 

Årsregnskabet for 2018 er godkendt af revisorerne og underskrevet af bestyrelsen. 

  PRK scanner regnskabet og sender det til BH, SK og LH, der lægger det på  

  hjemmesiden. 

  Kontingentopkrævning via Net/PBS. Efter lidt opstartsproblemer er filen med           

 opkrævningsoplysningerne fra regnskabssystemet til Nets nu er godkendt. Nets 

udsender herefter opkrævninger pr. post til alle medlemmer. 

 

 Billed/foto: SK 

Arbejdet kører stabilt.  Vil gerne have Skolefotos ind. 

 

 TV-arkivering: AH: 

Der mangler nogle få video bånd at blive digitaliseret.    

Arbejdet forsætter med at udarbejde beskrivende tekst til de video klip der ligger 



                                                                                                           
 

 

    på hjemmesiden. 

 

 Arrangementer: KP/PK/PRK/SK 

Siden sidst er der gennemført 3 succesfulde arrangementer: Mortens And, Juletræs- 

fest og Gule ærter, alle så godt som udsolgt. 

Først kommende arrangementer er Søndagsmøde med Leif Gundsøe (nu 50 

tilmeldte). Mødetid for hjælpere er kl. 12 

Fastelavn på Bredekærgård den 2/3 -19. 

SK redegjorde for planerne for årets skovtur. 

 

 PR:SK 

Der bliver løbende udsendt nyhedsbreve. 

                

8. Eventuelt 

                       Ting der er i støbeskeen: 

 Værtskab for repræsentanter fra venskabsbyen Svedala den 26/5.-19 i forbindelse med  

     Vandværkets dag. 

 Medlemsarrangement med besøg på Barfredshøj med Mie Bernhagen 

 Grill eftermiddag via næstehjælperne med historiske lege.  

 Oversigt aktiviteter  

 

2019     

Søndagsmøde-Leif Gundsøe  17/2 14.00 Bredekærgård  

Slægtsforskning 27/2 19.00 Bredekærgård Kalender og helligdage 

Fastelavns fest 3/3 11.00-16.00 Bredekærgård  

Generalforsamling 12/3 19.00 Bredekærgård Kun for medlemmer 

Åbning af gården-Forårsfest 13/4 10.00-15.00 Bredekærgård  

Vandværksdag 26/5 13.00-16.00 Thorsbro vandværk  

Jazz 2/6 13.00-16.00 Bredekærgård Blå mandag 

Grøn Ishøj 16/6 11.00-16.00 Bredekærgård  

Jazz 7/7 13.00-16.00 Bredekærgård Kansas City Stromp. 

Jazz 21/7 13.00-16.00 Bredekærgård Basement 

Tur t/Nyborg+Frøken Nitouche 27/7 13.00-24.00 Nyborg Kun for medlemmer 

Jazz 4/8 13.00-16.00 Bredekærgård Doghouse Cats 

Skovturen 11/8 8.00-   Kun for medlemmer 

Jazz 25/8 13.00-16.00 Bredekærgård Spirit of New Orleans 

Høstmarked og loppemarked 1/9 10.00-15.00 Bredekærgård  

Rockabilly 22/9 13.00-16.00 Bredekærgård-

laden 

 

Mortens And 10/11 18.00 Ole Kok Kun for medlemmer 

Julestue 30/11+1/12  Bredekærgård  

Juletræsfest 28/12 15.00-17.30 Skole Hallen  

 

 

PRK   7/2 2019 referat 20190205-172                


