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Pederstrup den 13. juni 2022  

   

Referat af medarbejdermøde den 13. juni 2022 

 

Referent: Mona Jespersen 

Mette startede med at byde velkommen.   

1. Runde fra arbejdsgrupperne   

Vagter, rundvisere, haverne, butikkerne, smedjen, registrering, familieaktiviteter, 

erindringsformidling.  

 Referat: 

Vagterne; 

Der er nogle huller i vagtplanen som meget gerne må tages, Mette har en samtale 

med en ny mulig vagt i morgen. 

Særlig søn og helligdage mangler vagter, Mona overgår til registreringsgruppen. 

Ser tiden an til efter sommerferie om der skal annonceres efter flere frivillige til at 

tage vagter. 

Rundviserne; 

En af vores rundviser har desværre oplevet en ubehagelig episode på en guided 

omvisning, men heldigvis opleves generelt gode omvisninger. Der er 7 

sommerrundvisninger, de vil blive annonceret i Ballerup Bladet, FB samt en Flyver 

(se vedhæftede) 

Haverne; 

I Georginebedet er der nu sat porcelænsblomster så der ikke ser så tomt ud indtil 

Georginerne blomstrer. De nye blomster skilte er nu på plads (til info er der 70 

forskellige stauder).Havegruppen har en TEAMS gruppe, hvor de kan se tegninger 

og fotos af haven. Krydderurtehavens folk ønsker at afholde et møde. Er der 

interesse for et plantebyttemarked? 



2 
 

Plæneklipning kan det gøres anderledes, der er undersøges flere muligheder f.eks. 

Robot, Segway, GPS styret maskine. 

Pileflethegnet er godt på vej til at blive færdigt, det tager dog tid og er ikke helt let. 

Hækkene skal klippes efter Sankt Hans. 

Butikkerne; 

Der er godt gang i salget i begge butikker og der mangler varer, det vil der blive 

fulgt op på. 

Smeden; 

Frank er stadig ene mand i smedjen, der vil blive søgt efter en mere, så hvis I kender 

en må I meget gerne sige til. 

Der ønskes en tønde til afbrændt kul mm. 

Registrering; 

Mona har været på kursus i SARA (SamlingRegistrering og Administration). 

Gruppen har også været på besøg i fjernarkivet på Østerhøjskolen i Måløv. Der er 

travlt i registreringen, stadig mange ting som mangler at blive registreret. 

Familieaktiviteter; 

Sommerferieaktiviteter i forbindelse med kommunens sommerferiekatalog for børn 

og unge i sommerferien. 

Erindringsformidlingen; 

Der er godt gang i formidlingen både ude på plejehjemmene og her på Museet. 

 

2. Praktiske opgaver – ”Viceværterne”   

Vi har brug for hjælp i dagligdagen til forskellige praktiske opgaver. Er der et par 

stykker, der vil hjælpe med nogle faste gøremål? Derudover har vi brug for nogen til at 

rydde op i baglokalet i købmandsbutikken.  

Referat: 

Der blev rundsendt en opgaveliste, se vedhæftede liste. 

Havemændenes omklædning flyttes til værkstedet, hvor der også vil blive sat knage og 

skohylde op. 

Der står en masse flasker som gerne må afleveres og overskuddet går til os selv. 

Mette: der er pt. udfordring mht. til den rengøring vi får, der arbejdes på, at det skal 
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blive bedre. 

3. Sommerens aktiviteter   

Udstilling om Pederstrup  

Sommerrundvisninger  

Referat: 

Ny udstilling i Skomagerhuset den 1. juli, “Landsby på kanten af Pederstrup” 

Reception fra kl. 13-15 med forfriskninger og musik. 
https://www.ballerupmuseum.dk/arrangementer/aabning-af-udstilling/ 

Hvis du ønsker at hjælpe den dag, så send gerne en mail til Ragna eller Mette. 

 

Sommerrundvisninger se hjemmesiden 

https://www.ballerupmuseum.dk/gallery/ 

4. Koordinering af Familiedag på Skatteøen den 28. august og Høst den 4. september 

Referat: 

28. august: I samarbejde med KLIMA og Museet gør Skatteøen levende på en 

markedsdag, hjælpende hænder ønskes til at slå telte om inden arrangementet - 

send gerne mail til 

Mette/Ragna.https://www.ballerupmuseum.dk/arrangementer/familiedag-paa-

skatteoeen/ 

4. september: høst og leg, hvis du gerne vil give en hånd med så må du meget        

gerne sige til  https://www.ballerupmuseum.dk/arrangementer/hoest-og-leg/ 

   

   

  

5. Orientering om ændringer i medarbejdergruppen   

Referat: 

Der bliver pt. holdt samtaler omkring ansættelse af ny medarbejder som skal tage sig af 

https://www.ballerupmuseum.dk/arrangementer/aabning-af-udstilling/
https://www.ballerupmuseum.dk/gallery/
https://www.ballerupmuseum.dk/arrangementer/familiedag-paa-skatteoeen/
https://www.ballerupmuseum.dk/arrangementer/familiedag-paa-skatteoeen/
https://www.ballerupmuseum.dk/arrangementer/hoest-og-leg/
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regnskab og være koordinator. 

Karin går på pension og Ragna går ned i tid (begge frivilligt). 

6. Håndbog for frivillige   

Vi har udarbejdet en håndbog at være frivillig på museet. Bogen er både en  

introduktion til nye og en opslagsbog med diverse oplysninger. Håndbogen uddeles,  

og kan efterfølgende hentes i indgangen.   

Referat: 

Håndbogen er nu tilgængelig og kan hentes i indgangen samt downloades som PDF 

på opslagstavlen på hjemmesiden.  

  https://www.ballerupmuseum.dk/frivillig/opslagstavlen/ 

 

7. Nyt fra Historisk Forening og fra Skoletjenesten Pederstrup   

Referat: 

Nyt fra Ballerup Museums bestyrelse: Der afholdes et seminar hvor der der vil blive lagt en 
4 års plan. 

Historisk forening: 

Jette Garder er ny formand for historisk forening og der er blevet valgt en ny stærk 
bestyrelse og de har allerede gang i flere projekter/arrangementer. 

50 års jubilæumsfest afholdt i Loen med stor succes. 

Nyt Blad Byhornet er udgivet, og der er ved at blive skrevet en ny folder som skal erstatte 
den gamle som hænger på museet. 

https://www.balleruphistoriskeforening.dk/ 

 

Skoletjenesten; 

Intet nyt. 

   

8. Evt.   

Referat: 

De afrikanske snegle har været på tur i kommunens børnehaver og er nu retur. 

Hjertestarterkursus er undervejs. 

Lindbjerggaard, det er endnu uvist hvornår den bliver klar. 

Mht. til at låne museets toiletter til ikke besøgende på museet, det gør vi gerne. Dog kan vi 
også henvise til de offentlige toiletter.  

https://www.ballerupmuseum.dk/frivillig/opslagstavlen/
https://www.balleruphistoriskeforening.dk/

