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Referat fra udvidet bestyrelsesmøde tirsdag den 2. november 2021 kl. 16:30 
Afholdt i arkivet, Skovsbovej 338 1. sal 

 
Til stede: Hanne, Torsten, Laila, Clavs, Klaus og Jens 

Afbud: Karin, Inger, Tina 
 

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

1: Velkomst og en 

sang 

 Velkommen til alle – vi sang ”Mørk er november” (tekst: 

Thorkild Bjørnvig). 

Klaus og Jens  

2: Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt.   

3: Godkendelse af 

referat 

Godkendt.   

4: Økonomisk status 
og medlems status.  

Ca. 3.600 kr. på kontoen i Danske Bank og ca. 300 kr. 
i kontantkassen. 59 medlemmer.  

  

5: Orientering 

omkring 
Arkivisternes 

arbejde 

Kort gennemgang – arbejdet pt. Handler om Arkivernes 

Dag. Vi har lagt rammer mv i det rum mod øst som er 
ved at blive renoveret (fjernes efter Arkivernes Dag). 

  

6: OneDrive status Bilag fra Laila vedlagt. Bilag debatteret – fornyet 
gennemgang af login mv tirsdag den 16. november kl. 

9:30. 

  

6: Løbende 

opgaver/projekter og 
status heraf: 

a: 

Generalforsamlingen 

b: Arkivernes Dag 

a: ingen bemærkninger dog lidt få deltagere i år. 

b: Kort gennemgang af plancher mv. Ophængning 
fredag den 12. november kl. 15:00 (Clavs, Torsten, 

Jens). Clavs køber øl og vand.  

c: Klaus fremsender forslag til møder i 2022 – herunder 

spisning på 1. møde i januar. 
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c: Møder i 2022 

d: Spisning på 1. 

møde i 2022 

7: Eventuelt Debat om at sende indlæg til Lokalplan forslag 665 

samt andre projekter i sognet. Enighed om dette. Klaus 

og Marianne (Vesterrøn) lavet et oplæg som vi får. Alle 

opfordres til at indsende forslag/ideer/kommentarer.  

Kopipriser fastlagt: 75 øre for et stk. A4 og 1,50 kr. for 
et stk. A3. På næste møde skal ske en konstituering 

samt finde en kasserer i bestyrelsen. 

 

 

 
 

 

Mødet afsluttet kl. 

17:55. Referent: Jens 

 

 

 

Forslag fra Klaus: 
 
Tirsdag 18/1 bestyrelsesmøde med spisning hos Klaus. Fastlæggelse af forårsvandring og efterårsvandring. Vi har 

tidligere talt om en forårsvandring langs Lehnskovs Strand med besøg på Lehnskov. Efterårsturen har vi talt om 

Savværk, station mv i den nordlige del af sognet.  

 

Tirsdag 8/3 bestyrelsesmøde. 
 

Torsdag 24/3 Generalforsamling. 

 

Tirsdag 17/5 bestyrelsesmøde. 
 

Juni: Sommerspisning. 

 

Tirsdag 23/8 bestyrelsesmøde. 

 
Tirsdag 25/10 bestyrelsesmøde. 

 

Lørdag 12/11 Arkivernes Dag 


