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Pederstrup den 22. juli 2021 

 

Referat af medarbejdermøde mandag den 12. juli 2021. 

Referent: John Dühring  

Deltagerantal: 21 – flot fremmøde trods sommerferietid.  

Nye frivillige på Haveholdet præsenteret: Lena og Lisberit. 

1. Vagter: Legekasser åbnes. Flere aktiviteter til børnene. Flora porcelænsmaling af krus 

og skåle á 20 kr. Husk at få tudserne samlet ind efterfølgende! ID ikke nødvendig i 

forbindelse med Coronapas på app. Stadig aktuelt med max personer pr rum. Ønske 

om 3 personer om søndagen. Er ændret: Tjek derfor Smartplan for ledige 

søndagsvagter! Forslag om oprettelse af liste med emner i tilfælde af akut vagt 

mangel. 

Rundvisning: Kun 1 rundvisning hen over sommeren, men bookninger i gang til 

september. Møde for rundvisere holdes efter sommerferien med bl.a. telefonen til 

bestilling af rundvisning på dagsordenen. Online foredrag gennemført med op til 20 

deltagere. 

Haverne: Stor ros til haveholdet. Virkelig velholdte og spreder stor glæde hos vores 

gæster. Ragna arbejder videre med navneskiltene. 

Butikken: Er hårdt ramt af corona-nedlukningen. Salget svinger meget også i 

”skranken”. 

Smedjen: Lukket. Åbner i august. 

Registrering: Netværk med Egedal i september på Gl. Skole i Smørum. Forslag: Seddel 

til skranken til brug ved indlevering af genstande. 

Erindringsformidling: Lukket ned pga. corona. 
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2. Frivillige efterlyses til familieaktiviteter omkring højtider m.m. Skriv til Mette, hvis du 

vil være med i en gruppe, der planlægger familieaktiviteter mej@balk.dk. Der 

indkaldes til møde i september. 

3. Grantoftegård holder Høstfestival lørdag d. 4. september. Museet holder ”Høst på 

landet” søndag d. 12. september med malkning, tøjvask, ”Høstkælling”, lån af 

børnebøger om landbrug, folkedans mm. Frivillige søges til arrangementet. Skriv til 

Mette eller Sara, hvis du vil være med til at stå for aktiviteter: mej@balk.dk og 

sgk@balk.dk 

4. Netværksgrupper i samarbejde med Egedal Arkiver og Museum eksempelvis smedjen 

og Møllegruppen eller Historiske haver. Museet har fået bevilget 50.000 kr. fra en 

genstartspulje under Slots- og Kulturstyrelsen til formidling og netværksopbygning 

blandt andet film omhandlende det frivillige arbejde. 

5. Bestyrelsesmøde i Historisk Forening foregik online. Reel beslutning: godkendelse af 

regnskab. Den 23. september afholdes Erindringsmøde. GF udskudt grundet corona. 

Gurli Lytzen er stoppet som formand og er midlertidigt erstattet af Lisbet 

Christensen. 

Skoletjenesten underviser udendørs med bl.a. Flora Ballerup og rollespil. Har fået 

stillet Loen til rådighed i.st.f. Skolestuen.  

6. Der er planlagt en udflugt til Svendborg mandag d. 27. september. Invitation følger. 

Julearrangement afholdes torsdag d. 2. december kl 15.30 i Loen med 2 x 40 

minutters underholdning m.m. og en let anretning. 

7. Evt: Forslag om hjertestarterkursus? I givet fald i 2022. Tilskud fra Trygfonden? 

Tidshorisont for Lindbjerggård? Offentlig toilet lukket: Der skal henvises til 

midlertidigt toilet ved parkeringspladsen ved Ryttergården. Verdensmålsdag d. 20. 

august samtidig med, at Ballerup Musikfest åbner. En gruppe museumsfrivillige - 

urtete og krydderurter ved Banegårdspladsen fra kl 13. 
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