
                                                                                                           
 

 

                                                         Referat af bestyrelsesmøde 177 

tirsdag den 10/12 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 X 

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   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 nr. 176 fra bestyrelsesmøde den 10/9 2019. 

Godkendt. 

 

3. Siden sidst. 

 

Godt drifts år for traktørstedet. Vi har modtaget 127 t.kr. fra kommunen for sommerens 

arrangementer og oven i det. 11 tkr. i kultur støtte midler.  

  

Alt tyder på at Kroppedal og Forstadsmuseet (Hvidovre) bliver lagt sammen. Vi skal være obs på at 

Ishøjs historie ikke glemmes i forhold til de andre gamle forstadskommuner. 

På opfordring af borgmesteren har vi i samarbejde med Museums Foreningen for Thorsbro 

vandværk sendt en skrivelse til Ishøj Kommune om bevarelse af maskinhuset så det kan indgå i 

museet sammen med den store maskinhal. 

 

Der er sendt en ansøgning t/kulturelt udvalg om at etablering af et udstillingslokale for det 

Lokalhistoriske Arkiv i Centret. Det skal så bruges til at fortælle kommunens historie ved forskellige 

udstillinger. 

 

Vandværket. Der forventes et udvidet samarbejde med Museums Foreningen for Thorsbro 

vandværk i de kommende år. Der er aftalt et møde den 7/1 -20 med formanden for kulturelt udvalg 

om vandværksmuseets fremtid. 

 

Reminder om at skal se på en revidering af vedtægterne. 

 

4. Rapportering fra udvalgene 

 
Foreningsbladet: 

323 blade af november nummeret er forsvundet. Erstatning fra Post Nord er modtaget.  De 

berørte medlemmerne er Informeret og bladet er udsendt pr. mail og nogle har hentet bladet på 

arkivet. 

Februar nr.:  Datoen hvor bladet frigives til uddelerne er udsat til 31/1-20. 

 Der afsættes plads i bladet til omtale af kontingentbetaling via betalingsservice. 

                   



                                                                                                           
 

 

Traktørstedet: KP:  

En vellykket sæson er overstået Vi var begunstiget af godt vejr på de dage, hvor der var 

arrangementer. 

 

Der indkøbes nye T-shirt med logo. 5 stk. S, 15 stk. M, 15 stk. L 15 stk.  XL. 50 stk. i alt 

 

Hjemmeside: LA 

Interview lægges på hjemmesiden ca. 15 stk. pr. dag. 

 

Slægtsforskning: AS 

Tema” Hold hjernen frisk” gruppe fra biblioteket har for nylig været på besøg på Arkivet. Fik en 

orientering om arkivet, Ishøjs historie og slægtsforskning samt et besøg hos ”Fyrsten”. 

Første tirsdag i hver måned kl. 17-19 er der åbent hus og hjælp til slægtsforskning på arkivet. 

 

Historisk Udvalg: CL 

Cl ikke til stede, så intet nyt her. 

 

Video/interview: PK 

Der mangler nogle af de seneste interview på hjemmesiden.  

Der skal gøres mere ud af at informere om vores YouTube kanal.  

Interview med Kay Anker er aftalt i den nærmeste fremtid 

Birte Borre er nyt emne. 
 
Arkiv og Museum: Intet nyt her. 
 
EDB på arkivet: 

JA starter op igen efter nytår. 

Der anskaffes 6 stk. Abonnementer på Office pakken til ca. 700 kr. pr. år, samt eksterne 

harddiske til dem der har brug for det. 

 

Regnskab/medlemmer: BIH 

Medlemsstatus: 1452 medlemmer. 

BIH har problemer med at kontere indbetalinger fra MobilPay. Vi skal være omhyggelige med at 

få  indbetalerne til at anføre hvad indbetalingen dækker.  

Udgifterne til Nets er steget. 

 

Billed/foto: SK 

Fortsætter ufortrødent. Havnens bådklubber kommer med deres fotoalbums, så der mangler ikke 

materiale til scanner folket. 

 

TV-arkivering: AH 

PK oplæste en rapport fra Ole Olsen om Video projektet. Det afsluttende arbejde udføres i det 

kommende år.  

 

 

Arrangementer: KP/PK/PRK/SK 

Juletræ: SK har bestilt juletræ. Møde med Ishøj Skole’s servicechef fredag den 13/12-19. Ellers 

kører det efter den kendte skabelon. 

Mangler evaluering på sommerens arrangementer. Aftaler med Kulturium sker fremover med 

Eva. 



                                                                                                           
 

 

Alle arrangementer kommer med i kulturkalenderen. 

Nytårskur invitationer er udsendt. Prk samler alle tilmeldingerne. 

 

PR:SK 

Der udsendes jævnligt nyhedsbreve og opslag på facebook.  

Der indkøbes 500 USB stk. med logo til brug i PR sammenhæng og til uddeling på 

generalforsamlingen. 

 

5. Eventuelt:  

                 Det overvejes at købe jakker eller veste med logo. 

  

 

Oversigt aktiviteter  

2019 dato Kl. sted  

Juletræsfest 28/12 15.00-17.30 Skole Hallen  

2020     

Slægtsforskning 7/1 17.00-19.00 Arkivet  

Nytårskur 11/1 14.00 Bredekærgård  

Gule ærter 14/1 18.30 Centersalen  

Slægtsforskning 4/2 17.00-19.00 Arkivet  

Fastelavn 23/2 Kl.11 Ishøj 

Teater/Bredekærgård 

 

Slægtsforskning 3/3 17.00-19.00 Arkivet  

Generalforsamling 10/3 19.00 Bredekærgård  

Slægtsforskning 7/4 17.00-19.00 Arkivet  

Forårsfest 18/4 10.00-15.00 Bredekærgård  

 

PRK  11/12  2019 referat 2019-09-12-177                


