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 DAGSORDEN DISKUSSION OG BESLUTNINGER 

1 Velkomst Formanden bød velkommen til alle. 

2 Godkendelse af 
referater fra sidste 
møder samt 
opfølgning 

Referaterne fra mødet den 4.6.2018 og fra den 17.4.2018 blev 

godkendt. 

Opfølgning: HM følger op med Torben Larsen om udlejning. 
Peter undersøger ansøgning om mobile pay. Vi venter med at 
producere en plakat til annoncering af aktivitet. Der er ingen KSI 
materialer i Lejre, måske i Roskilde. HM følger op. HM taler med 
korleder om melodi til Svogerslevsang. 

3 Privatlivspolitik PT har udarbejdet et forslag til en privatlivspolitik, som 
godkendes. PT vil udsende mail til medlemmer om, at politikken 
kan ses på hjemmesiden. PT omdeler brev til medlemmer med 
ønske om at få mailadresse. HM sender den til Jesper til 
placering under vedtægter. 

4 Bordet rundt. 

Status på 
foreningens stilling 
og væsentlige 
begivenheder 

HM fortalte, at vi nu har 200 medlemmer i vores 

Facebookgruppe og et stigende antal betalende medlemmer.  

Det er vigtigt, at foreningen ikke vokser alt for hurtigt. 

HM skal ansøge om godkendelse af børneattester inden 1. 

oktober i 2018. 

Omtale af forhandling med kommunen om lokale. HM 
kontakter Pierre Carey, og vi spørger Dea fra DF på vejfesten. 

5 Økonomi. 

Status på økonomi 
og budget og Status 
på ansøgninger 

PT forklarer, at vi har modtaget betaling fra 34 medlemmer, og 

eneste udgift var til drift af hjemmesiden. ERC orienterer, at vi 

desværre ikke har fået imødekommet vores ansøgning til 

Fonden for Sjællandske Medier. Vi beslutter at søge VELUX 

fonden og JYDSK. ERC følger op. 

HM checker op på kommunens ansøgningsfrister. 
6 Medlemmer. 

Status på 
medlemstal, status 
på 
medlemshvervning. 

PT oplyser at vi har 34 betalende medlemmer, og PT følger op 
med medlemmer fra lister, som han ikke har hørt fra. HM 
sender Ulriks ruter til ERC, som runddeler flyers med AM og PT.  
PT optæller uddelte flyers. 

7 Hjemmeside og 
Facebook. 

Vi beslutter, at vi kan have sponsorer og reklamer på 
hjemmesiden. HM mener, at der er kommet mere liv på 
hjemmesiden. Jespers indsats er betydelig. Vi udnævner HJ til 
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skygge på FB. Vi vil ikke tage gebyr for at være med i vores 
FBgruppe. 

8 Aktiviteter. HJ oplyser, at filmvideoen kan produceres til 50-60 kr. per styk. 

Covers kan fås billigt i ”Igen” på Københavnsvej. Vi beslutter at 

begynde at producere filmen og sælge den til ca. 90 kr stykket.  

I første omgang producerer vi 10 styk. Vi beslutter, at foreningen 

skal have rettighederne. HJ checker op med John Dalsgaard. 

Byvandring 27.8.2018 v/HM med fokus på Lynghøjgård og 

Toftegård. KSI 16.9.2018 inklusiv fodboldkamp. HM følger op. 

Fællesmøde med Syd for Banen om Kim Furdahl foredrag den 

13.5.2019. Fællesmøde med samme om Johs. Frandsen 

foredrag. ERC ordner tidspunkt med Frandsen i april 2019 og 

booker sted. HM kontakter sponsorer. HJ finder gammel 

kalender med sponsorer. 

Forslag til nye aktiviteter: hæfte udvikles og udgives om hver 
gård i byen. PT checker omkostninger til trykning. Fejring af 
Kroens 400-års jubilæum ideudvikles. 

9 Arkivalier. Flere medlemmer har modtaget arkivalier. Vi opbevarer dem 
hver for sig indtil videre. 

10 Eventuelt. Intet. 

11 Næste møde. 6. september 2018 kl. 19-21. sammesteds. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse: Bredengen 40 Svogerslev 4000 Roskilde 

Hjemmeside: https://svlokalhistorie.webnode.dk/  Email :svlokalhistorie@gmail.com. 

Bankkonto   5396-0248830                           Cvr.nr:39398788 
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