
                                                                                                           
 

 

Referat af bestyrelsesmøde 187 tirsdag den 16/8- 2022 kl. 19 på Bredekærgård 

 

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

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

Kasserer Birgit Hansen BIH X  Best.medl Preben Kok PRK X 

Best.medl. Arne Sørensen AS X  Suppleant Anders Hvid Jensen AH X 

Best.medl. Carsten Lauridsen CL X  Suppleant Lise Heeno LH X 

Best.medl. Kristian Pedersen KP X  Suppleant Peter Heeno PH X 

.  

1. Godkendelse af referat nr. 186 fra bestyrelsesmøde den 10-05- 2022. 

Godkendt med tilføjelse at efter udsendelse af referatet er det besluttet ikke at gennemføre 
Juletræsfesten. 

 
2. Siden sidst. 

Orientering fra formand, bestyrelsen og udvalg. 

 Der var en hilsen fra sygemeldte Torben Eg, der er i god bedring. 

 SK har afvist et ønske fra Kulturium om at deres jazz abonnement skulle give 

gratis adgang til næste sommers Jazz på Bredekærgård 

 Det udstyr fra Østergården 56 der nu er nu flyttet til kælderen på Strandgårds-

skolen skal i løbet af efteråret/vinteren placeres i orden på  reoler. Flere 

medlemmer tilkendegav at de vil give en hånd med.  

 Der ledes efter et sted hvor vi kan reetablere redigeringsrummet. 

 Kroppedal museum vil arrangere en byvandring i Tranegilde. 

Arrangementer. 

 Grøn Ishøj og jazz søndagene har i det stor hele været tilfredsstillende, men vi må 

nok fremover forvente en nedgang i salget i baren, cafeen og i grillen.  

 Turen til Fyn og Voldspillet, samt Skovturen blev afviklet med succes, men der var 

20 pladser der ikke blev solgt til  skovturen. 

 Høstfesten 4/9 gennemføres selv om der på nuværende tidspunkt kun er 

reserveret få stader. Reklamen for høstmarkedet intensiveres på facebook, i 

lokalavisen med annonce og en artikel. Der omdeles flyers på Vestegnens 

Kræmmermarked. Bestyrelsen påtager sig at afvikle høstfesten og møder på 

dagen kl. 8.00. Evt. afbud senest på søndag til SK. 

 Rockabilly den 18/9. LA mangler oplysninger til hjemmesiden.  

 Mortens and den 10/11, afvikles som sædvanligt. Forslag til det musikalske 

indslag modtages gerne. 

Andet 

 Regnskabet har det godt. 

 Det skal være muligt at indmelde sig i foreningen på hjemmesiden. LA sørger for      

             det. 

3. Nye aktiviteter/tiltag: 

 På kort sigt, efterår 2022, forår 2023. 

Mortens And, deltagelse i Julestue på Bredekærgård og Guleærter afholdes som 

sædvanlig. 

 

 

 



                                                                                                           
 

 

  Hvad vil vi fremadrettet med foreningen? 

                                     Der førtes en diskussion om foreningens fremtid. Her nævntes bl.a. 

a. Hvordan få vi nye kræfter til bestyrelsen og som frivillige? 

b. Skal vi oprette projektgrupper til de forskellige aktiviteter, der kan støtte bestyrelsen?    

c. Skal vi have nye typer arrangementer? 

 

                               SK foreslog et bestyrelsesseminar. Det blev bestemt at afholde et en dags seminar  

                               Gerne med en ekstern inspirator. SK arbejder med sagen.    

. 

4. Eventuelt 

           Almindelig snak 

   

2022    

Jazz på gårdspladsen 21/8 13.00 – 16.00 Bredekærgård 

Høstfest 4/9 10.00 – 15.00 Bredekærgård 

Slægtsforskning 6/9 17.00 – 19.00 Bredekærgård 

Rockabilly 18/9 13.00 – 16.00 Bredekærgård 

Slægtsforskning 4/10 17.00 – 19.00 Bredekærgård 

Slægtsforskning 1/11 17.00 – 19.00 Bredekærgård 

Slægtsbesøg 8/11 17.00 Værkstedsgården15, Albertsl. 

Mortens And 10/11 18.00 Baldersbækvej 

Julestue 26+27/11 10.00 – 15.00 Skolehallen 

Slægtsforskning 6/12 17.00 – 19.00 Bredekærgård. 

2023    

Slægtsforskning 3/1 17.00 – 19.00 Bredekærgård 

Gule ærter 18/1 18.30 Brohuset 

 

 Prk 
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