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Bestyrelsesmøde mandag den 
Rytterskolen: 
    

Mødedeltager:  
Tilstede:  
Jens Frederik Jørgensen - Karen Johansen

Snedled - Anja Olsen. 
 

Afbud / fraværende: 
Frank Gudmann - Maria Durhuus –
 

Referent: 
Finn Ivo Heller 
 

Referat: 
1) Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

2) Godkendelse af referat fra mødet den 

Godkendt uden bemærkninger.  

 

3) Arrangementer:  

a) Møde med Brøndby Lokalhistoriske Forening 

Resultat af mødet kan bl.a. ses i det kommende blad.

 

b) En Hvidovre dreng fortæller –

Over 70 deltagere og alt i alt et god

 

c) Generalforsamling i Befæstningsforeningen 

Jens Frederik deltog. Overbragte

formandskab. Der er fremover 

bestyrelse. 

 

d) Hvidovre dreng og HIF´er - 7. februar 2019:

Der er tilmeldt ca. 40 på nuværende tidspunkt

 

e) Livet som indvandrer - 6. marts 2019:

Ingen bemærkninger. 

  

Hvidovre

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 

Lokalhistorie i Avedøre og Hvidovre 

Girokonto:+73<       8293 4707< 

Bestyrelsesmøde mandag den 4. februar 2019 kl. 19:00 i 

Karen Johansen - Gitte Jakobsen - Anders Aalund – Finn Ivo Heller

– Anders Liltorp - Mikkel Dencker. 

Godkendelse af referat fra mødet den 7. januar 2019: 

Møde med Brøndby Lokalhistoriske Forening - 16. januar 2019: 

ses i det kommende blad. 

– 24. jan. 2019: 

og alt i alt et godt arrangement. 

Generalforsamling i Befæstningsforeningen - 31. januar 2019: 

Overbragte 3 flasker rødvin til den afgående formand med en 

fremover ingen HLS-medlemmer der er medlem af befæstningsforeningen

7. februar 2019: 

Der er tilmeldt ca. 40 på nuværende tidspunkt. 

6. marts 2019: 

Hvidovre, den 6. februar 2019 

Finn Ivo Heller - Jørgen 

rødvin til den afgående formand med en tak for et godt 

befæstningsforeningens 
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f) Arrangementsoversigt: Marts - juni 2019: 

Ingen bemærkninger. 

 

4. Økonomisk status:  
a) Månedsregnskab januar 2019: 

Ingen bemærkninger. Vi modtager hvert år et beløb fra Hvidovre Kommune, som er et tilskud for 

rejseomkostninger mv. til årsmødet hos Dansk Lokalhistorisk Forening. 

 

b) Revideret regnskab 2018: 
Revisor har revideret regnskab 2018 og det er underskrevet. Det bliver publiceres i næste blad. 

 

c) Medlemstal og status for indbetaling af kontingent: 
Mindst 650 medlemmer. 

 

5) Nyt fra Forstadsmuseet: 
a) Brev til konfirmanderne 2019: 

Behandles på næste bestyrelsesmøde. 

 

b) Forstadsmuseets åbne hus, torsdag eftermiddage i Rytterskolen: 
Behandles på næste bestyrelsesmøde. 

 

c) Årets Bil – 1969-2019: 
Indtil nu 950 besøgende. Det går godt og de frivillige er fantastiske til at løfte opgaven. Møde med de 

frivillige den 6. februar 2019 med en evaluering af status og mulige justeringer for opgaven og 

arbejdet som ”guide” på udstillingen. Drøftet om der skal være en særlig adgang for HLS medlemmer 

til en bestemt dato. Museet kommer med forslag. 

 

d) Andet: 
Poul´s bog er sendt til tryk. Butiksudstilling har givet mange reaktioner fra de besøgende, disse er nu 

under bearbejdning og efterbehandling. Se også punkt 10 a). 

e) Trap-Danmark. Anja har afleveret de sidste rettelser til den kommende ”Trap-DanmarK” 

 
6) Generalforsamlingen onsdag den 13. marts 2019: 

a) Beretning - udkast vedlagt: 

Et rigtig godt udkast med mange roser til Jens Frederik. Ellers ingen bemærkninger. 

 

b) Indkomne forslag / Vedtægtsændringer: 

Vedtægtsændringerne publiceret via bladet, og der er ikke andre indkomne forslag til 

generalforsamlingen. 

 

c) Kandidater til Bestyrelsen for perioden 2019 – 20: 

Debat om mulige kandidater og mulighederne for ændring af opgavefordelingen for næste 

bestyrelses periode.  

 

d) Praktiske forhold og opgave fordeling: 

Opgavefordelingsplanen blev justeret og opdateret. 
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7) Årshjulet for 2019 - 20: 

Foreløbige beslutninger: 

 Generalforsamling i 2020 den 18. marts 2020 i Kometen. Jens Frederik bestiller lokale. 

 Deltagere til årsmøde i Dansk Lokalhistorisk Foreningen efterlyses, måske nogle af de nyvalgte 

bestyrelsesmedlemmer. 

 Markedsdag den 1. juni 2019. 

 Frivillig fredag. Fremtidig deltagelse afventer drøftelse i den nye bestyrelse. 

 Artikler til Ældrerådets blad. Jens Frederik skriver den næste artikel. Der er yderligere en artikel i 

2019. 

 

8) Lokalplan Risbjerggård: 

Et notat med et udkast til et høringssvar blev drøftet og godkendt. Jens Frederik sender det på vegne af 

bestyrelsen uden ændringerne til alle berørte partner og instanser, der har tilknytning til emnet.  

 

9) Kulturtog - inspirationsseminar: 
Kulturtoget har bedt om tilkendegivelse af, om HLS er interesseret at deltage. Drøftet og konkluderet, at 

vi på nuværende tidspunkt ikke kan tage stilling.  

 

10) Status fra udvalg og andre: 

a) Status for ”Hvidovrevejs butikker”: 
Ca. 1.500 besøgende, og gruppen skal tage stilling til den videre proces. Se også punkt 5 d). 

 

b) Status for ”HiF-fotos”: 
Drøftet forslag til afslutning af projektet. 

 

c) Tema – Hvidovre Kommunes Foreningsaften den 17. januar 2019: 
Finn orienterede kort om mødet. Man opfordrede til, at formanden får en formands-mail adresse. 

Alle forvaltningsmæssige forhold og korrespondance mellem Hvidovre Kommune og godkendte 

foreninger skal ske via Foreningsportalen, herunder også bestilling af lokaler.   

 

11) Formidling: 
a) Medlemsbladet: 

Jørgen orienterede om det nye trykkeri, de fremtidige priser er uafklaret. 

 

b) Hjemmesiden: 
Ingen bemærkninger ud over den almindelige drift og opdatering. 

 

c) Nyhedsbrev: 
Udkommer i forbindelse med det kommende blad. 

 

12) Status og opdatering af bestyrelsens ”Opfølgningsplan”: 
Gennemgået og bliver opdateret af Finn og Jens Frederik. 
 

13) Eventuelt: 
Skrivegruppen har reserveret Rytterskolens bestyrelseslokale den 21.2, 21.3, 25.4, 23.5 og 20.6. 

Mulige bidrag og anerkendelse af og til gruppen blev drøftet 

Næste bestyrelsesmøde mandag den 4. marts 2019 kl. 19:00 
 

Med venlig hilsen  

Finn Ivo Heller - Referent 


