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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I SVOGERSLEV LOKALHISTORISKE FORENING 17. APRIL 2018

Erc/18.4.2018

Til stede: Hugo Madsen (HM), Rose Madison (RM), Anni Mortensen (AM), Henning Jensen (HJ), 

Peter Tandrup (PT) Ulrik Riff (UR) og Elisabeth Riber Christensen (ERC – referent).  Mødested: 

Bredengen 40, Svogerslev

DAGSORDEN DISKUSSION OG BESLUTNINGER

1 Velkomst Formanden for bestyrelsen, Hugo Madsen, bød 

medlemmerne velkommen til mødet.

2 Godkendelse af referat fra 

sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet 

den 15.3.2018.

3 Forretningsorden Bestyrelsen godkendte afholdelse af FU møder som 

ad hoc møder og referatet af FU mødet den 3.4.2018

4 Bordet rundt ERC har ansøgt kommunen om godkendelse. Alle 

bestyrelsens medlemmer har ansøgt om børneattest.

Torben Larsen udlejer lokaler på Svogerslev Bakke. 

ERC og HM har forespurgt om mulig leje. HM går 

videre med kontakt til Torben Larsen herom. 

HJ har rettighed til at genoptrykke video om 

Svogerslev og undersøger produktionspris til næste 

møde.

Vi skal have navn ved siden af vores logo. HM tager 

kontakt herom til Jesper.

HM har lavet udkast til invitation til samarbejder. Vi 

afventer fællesmøde med Syd for Banen. ERC deltager 

i planlægningsmøde den 3. maj kl. 17-18 i 

Jakobskirken, Astersvej 11 i Roskilde.

ERC har revideret flyer, som måske også kan bruges 

som plakat. Til overvejelse inden trykning.

HM har vurderet enkelte medlemsansøgninger.

Foreningen er inviteret på besøg hos Vindinge 

lokalhistoriske forening den 24.4.2018 kl. 11-12. ERC 

og HJ deltager.

5 Økonomi PT har lavet et nyt budgetforslag, men det hviler, 

indtil vi har afklaret om vi får en støtte fra 

kommunen. 

HM og PT har oprettet en bankkonto hos Arbejdernes 

Landsbank. PT sender mail til alle i bestyrelsen om 

bankkontonummer. Nye medlemmer kan informeres 

om indbetaling af kontingent på denne konto.

En ansøgning til en pulje om faciliteter til kultur og 
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fritidsaktiviteter var alligevel ikke relevant for os. Vi 

skal i stedet indsende ansøgning om driftsstøtte for 

næste år inden den 1. oktober 2018.

Vi skal bruge mobile pay til kontingent og betaling for 

aktiviteter. UR og PT undersøger proceduren for 

oprettelse af mobile pay.

PT skriver ud om skæringdato for kontingent 2018-

2019.

Foreningen tjener ikke på salg af HMs bog.

6 Medlemmer Mødet godkender revideret flyer til 

medlemshvervning. ERC sender flyer til UR som pdf 

fil. KJ kan ikke sponsorere trykning af vores folder, 

fordi firmaet lukker. UR undersøger, om vi kan 

overtage nogle af deres materialer. HM følger op med 

UR om trykning. Mødet organiserer omdeling af flyer. 

HM checker antal husstande i Kornerup. 

Vi skal sende informationsbrev til nye medlemmer om 

vores aktiviteter m.v. ERC laver udkast. 

7 Hjemmeside og FB Vi har ca. 190 medlemmer på FB. ERC beder Jesper 

om at lave en aktivitetsliste på vores hjemmeside og 

en opslagstavle. Desuden skal Jesper ændre 

kolofonens rækkefølge og indsætte links der forbinder 

vores FB side med hjemmesiden og omvendt. HMs 

bog skal omtales på FB til en pris af 130 kr. Mødet 

afklarede ikke hvorvidt vi kan optage lokale reklamer 

på hjemmesiden.

8 Aktiviteter ERC afholdt møde i Menighedsrådets Cafe den 27.3. 

2018 p.g.a. HMs sygdom. Der har været en positiv 

tilbagemelding. 

Statusliste på aktiviteter:

1. Lancering af HMs erindringer den 19.5.2018

2. Sankt Hans aften 23.6.2018. Medarrangør. 

3. Byvandring ved HM i august måned

4. Deltage i KSI fejring af 60 år i september

5. Medarrangør af foredrag af Kim Furdal med 

Syd for Banen. 

HM kontakter Preben Pedersen om KSI materialer i 

arkiv i Lejre. HM sender Svogerslevsang til ERC. HM 

følger op med anden arrangør af Sankt Hansmøde.

Ideer til nye arrangementer:   

Sangkor opfører Svogerslev sang. ERC kontakter 

skolens korleder. Foredrag af J.N.Frandsen. ERC 

kontakter om pris. 

9 Eventuelt intet
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10 Næste møde 12. juni 2018 kl. 19-21, sammesteds.


