Svogerslev lokalhistoriske forening

Referat af bestyrelsesmøde den 4. juni 2018.

Tilstede: Hugo Madsen (HM), Rose Madison (RM), Peter Tandrup (PT), Anni Mortensen
(AM) og Elisabeth Riber Christensen (ERC -referent). To medlemmer af foreningen
overværede bestyrelsesmødet: Mogens og Vibeke Brandt. Mødet foregik på Bredengen
40, Svogerslev.
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DISKUSSION OG BESLUTNINGER
Mødet var en fortsættelse af ekstraordinær
generalforsamling.
Udskudt til næste møde.
Udskudt til næste møde.
Vi har opfyldt kommunens krav til godkendelse, og
vi er nu klar til at gå videre med at ansøge
kommunen om et lokaletilskud. EU´s
dataforordning skal diskuteres på næste møde. PT
laver oplæg.
Udskudt til næste møde.
Pt oplyser, at vi har 29 betalende medlemmer.
Ulrik Riff mangler at omdele sine flyers. Vi afventer
omdeling i Kornerup.
Vi ønsker at billederne kommer mere frem på
hjemmesiden. ERC kontakter Jesper. HM sørger
for, at vores godkendelse annonceres.
Foreningen bakker op om Skt. Hans aften
arrangeret af lokalrådet. Byvandring v/HM bestemt
til 27.08.2018. Den 8. september fællesfest kun for
gamle 1. klasser v/HM.
KSI 60 årsjubilæum i september, HM oplæg i
tirsdags-cafe i efterår, ERC oplæg i Kongehøjen i
efteråret. Forslag om oplæg af Johs. Nørregaard
Frandsen kan arrangeres f. eks. I november
sammen med anden forening. ERC kontakter Syd
for Banen. Musik til Svogerslev sang: HM kontakter
Gitte Christiansen.
ERC har modtaget en CD med optagelse fra
skoleklasse sammen med Bondrup Hansen, samt
en materialemappe med tekst og billeder fra
Bondrup Hansen.

Svogerslev lokalhistoriske forening

10. Eventuelt
11. Næste møde

Mødet efter sommerferien bliver efter
byvandringen den 27.08.2018
25.06.2018 sammesteds.

Postadresse: Bredengen 40, Svogerslev 4000 Roskilde
Hjemmeside: https//svlokalhistorie.webnode.dk/
Email: svlokalhistorie@gmail.com
Bankforbindelse: Arbejdernes Landsbank 5396-0248830
Cvr. nr: 39398788

