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Referat fra udvidet bestyrelsesmøde onsdag den 9. juni 2021 kl. 16:30. 
Afholdes i arkivet, Skovsbovej 338 (1. sal)  

 
Til stede: Klaus, Torsten, Hanne, Clavs, Inger, Karin, Laila, Jens 

Afbud: Tina 
 

Dagsorden-punkt: Debat/beslutning: Ansvarlig: Deadline: 

1: Velkomst og en 

sang 

Velkommen til alle – og så en sang (”Hvor skoven dog er 

frisk og stor”). 

Klaus, Jens  

2: Godkendelse af 

referat 

Godkendt   

3: Arkivisterne 

fortæller …. 
b: Nye arkivister 
c: Fortrolig viden 

Laila, Hanne, Karin og Jens passer arkivet hver anden 

tirsdag kl. 9:30-12:00 (lige uger). Arbejdet fortsætter. 
En eller to nye arkivister søges. Vi arbejder fint uden en 
arkivleder. 

b: Laila prøver at få en evt. ny frivillig til at kigge forbi 
efter sommerferien. Vi prøver at kontakte de meget 

aktive på vores facebook-gruppe og taler med dem, vi 
falder over. 
c: Vi skal behandle fortrolige oplysninger (om 

mennesker/bygninger i sognet) med omhu og omtanke.  

  

4: Økonomisk- og 

medlemsstatus.  

Nu 60 medlemmer. Kr. 6.560,22 på bankkontoen i 

Danske Bank og omk. 1.000,00 i kontantkassen. Klaus 
kontakter John for at lave et regnskab, der hænger 

sammen med vores budget.  

Klaus  

5: Udkast til 

forretningsorden 

Godkendt. Jens  
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6: General-

forsamlingen 

Torsdag den 30. september kl. 19:00. Vi tænker os om 

og undersøger mulige foredragsholdere til at komme 
efter generalforsamlingen. 

Klaus  

7: Sensom-
mervandring og 
andre vandringer 

Mandag den 30. august kl. 16:15. Parkering på det 
grønne område ved havnen undersøges (Klaus). 
Vesterrøn: Klaus fortæller om værfterne, Jens om Eric 

Williams (flugtkongen), Clavs kommer med oplysninger 
om Vesterrøn (afleveres til Jens). Havnen: Jens om 

Strandgården, sejlklubben og havnen. Maersk/Ejvinds: 
Klaus om værftet og evt. en tidligere ansat på Traning 

Centret fortæller om det. Lille Strandgård: Laila. Vi slår 
også ned på de huse, vi går forbi. Laila vil i løbet af 

sommeren lægge forskellige materialer om området 
frem på bordet i arkivet. Jens kontakter Vintid om 

sandwich og vin til afslutning ved Strandgården.  

  

8: Vandring 
målrettet mod 

beboerne i Skytten 

Lone fra museet vil gerne fortælle om udgravningerne. 

En dag i august målrettet mod indbyggerne i Skytten. 
Foreningen vil promovere sig selv – på en dag i august. 
Korshøj beretter vi selv om (Jens).  

Jens  

9: Brugen af One 
Drive (arkiveringen i 

skyen) 

Clavs gennemgik kort maskinopsætningen. Grundig 
introduktion lige efter sommerferien. Vi tager også en 

debat om mappestrukturen og de behov, der er hos 
arkivisterne.  

Clavs, Jens  

10: Arkivernes Dag Lørdag den 13. november kl. 10:00 -kl. 13:00. Temaet 
er skolerne i sognet. Jens laver A3-plancherne. På 

næste bestyrelsesmødet sættes navne på de enkelte 
opgaver (17. august). Klaus undersøger hos Eva, om der 
er arrangement i forsamlingshuset og hvad tid, det 

starter. Ved problemer kan vi evt. bruge søndagen. 

  

11: Bogprojekt Masterplan fremlægges på næste bestyrelsesmøde (17. 

august). 

Clavs, Jens  
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12: Eventuelt Laila søger oplysninger om pensionistforeningens 

arkivalier. Debat om, at vi som foreningen markere os 
mere i debatten omkring lokalplaner, ophævelse af 
fredninger, mv. Klaus vil på et kommende 

bestyrelsesmøde fortælle lidt mere om lokalplaner, 
bekendtgørelser m.v. Mødet afsluttet kl. 18:04. 

  

    

    

 

Referent: Jens 

 

Kommende planlagte arrangementer: 

 

Torsdag den 17. juni:  Sommerspisning hos Jens, Krebsen 108, kl. 17:30. 

Tirsdag den 17. august: Bestyrelsesmøde kl. 16:30 

Onsdag den 29. september: Bestyrelsesmøde kl. 16:30 

Torsdag den 30. september: Generalforsamling kl. 19:00 

Tirsdag den 2. november: Bestyrelsesmøde 

Lørdag den 13. november: Arkivernes Dag 

Tirsdag den 17. november: Kommunalvalg 

 

 

 


