Svogerslev lokalhistoriske forening

Referat af Forretningsudvalgsmøde den 8. august 2018, afholdt hos formanden i Karrebæksminde.
Til stede: Hugo Madsen (HM), Rose Madison (RM), Peter Tandrup (PT) og Elisabeth Riber Christensen (ERC)

DAGSORDEN

DISKUSSION OG BESLUTNINGER

1

Velkomst

Formanden bød velkommen og begrundede mødet med mange nye
informationer og behov for forberedelse af bl.a. ansøgninger inden
bestyrelsesmødet.

2

Information

Møde med Paul Kary endnu ikke afholdt. HM rykker for midlertidigt
lokale bl.a. til brug for KSI jubilæum.

Tilbud om 6 kasser historisk materiale. Kasserne anbringes af
Henning på privat lager hos (tidligere) Rosa Raftehegn.

Der er nu over 200 medlemmer i FB-gruppen, og Henning er derfor
indsat som administrator

Den 27.8.2018 afholdes byvandring med input om Toftegården og
Lynghøjgården. HM vil annoncere sin bog.

10 styk film om Svogerslev er nu gjort klar til salg på vores
hjemmeside for 100 kr. plus forsendelse.
3

Ansøgninger

ERC laver udkast til følgende 3 ansøgninger:
1. § 18 inden 1. oktober 2018
2. §79 inden 1. oktober 2018
3. kulturpuljen inden 15.9.2018
Vi skal ikke anføre evt. entreindtægter i ansøgningerne

4

Økonomi

PT orienterer, at vi har 37 medlemmer og foreslår at:
1. igen at anspore FB gruppen til at melde sig ind
2. at tage entre til fremtidige arrangementer
Forslagene er til overvejelse

5

Aktiviteter

HM har fundet et billede af en miniby over Svogerslev fra ca. 1955.
Slagteren Poul Flemming har taget billedet. Hvor er minibyen mon
henne? ERC spørger Jette Drewsen. Anni følger op med hans kone.
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Svogerslev lokalhistoriske forening
KSI har 60-års jubilæum den 16.9.2018 Vi beslutter selv at
organisere jubilæet og invitere gamle KSI medlemmer samt enkelte
fra boldklubben. HM laver invitationsliste og inviterer pressen.
6

Eventuelt

Intet.

Postadresse: Bredengen 40 Svogerslev 4000 Roskilde
Hjemmeside: https://svlokalhistorie.webnode.dk/ Email :svlokalhistorie@gmail.com.
Bankkonto 5396-0248830

Cvr.nr:39398788

