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Pederstrup d. 28. september 2022. 

Referat medarbejdermøde 19. september 2022. 

Referent: John Dühring 

Antal deltagere: 25 

Nye: 

Stort fremmøde på trods af ”konkurrence” fra Live-TV dækningen af Dronning Elizabeth II 

begravelse. Præsentation af Mette K. som afløser Karin, Helle og John. Og velkommen til 

Johnny som havemand. 

Vagt: 

Svært at få besat søndage. Husk at tjekke Smartplan. Til Julestue søndag d. 4. december 

bliver der brug for frivillige til 2 hold: Fra kl 10-13 og fra kl 13-16. Generel rekruttering af 

vagter og smede, gerne via netværk. Postkort til omdeling kan afhentes på kontoret. 

Rundvisning: 

Der har været udfordringer med sammensatte grupper: voksne med mange mindre børn. 

Indvandrekvinder og ukrainske flygtninge gav sproglige komplikationer. I løbet af vinteren 

udformes en ny plan for rundvisninger og for en følordning for nye rundvisere. 

Butik: 

Mette K. har det overordnede ansvar for butikkerne. Oprydning har medført at omklædning 

er flyttet til kontoret ved værkstedet. Der er konstateret skægkræ i butikken. Undgå derfor 

at flytte emner fra butikken til resten af museet. Rengøring med støvsugning igangsættes 

ugentligt. Der er Skadeservicefirma involveret, og kryb er under kontrol. 

Haverne: 

Opsætning af nyt pilehegn er færdigt og med et flot udtryk. Fokus på oprydning i 

garagerne og der ønskes en gennemgang for videre oprydningsplan. Grøn havetraktor 

sælges. Ønske: udskiftning af armaturer i garager til LED lys. Renovering af havegange 

tages op på forårsmødet. Overvejelse om anskaffelse af robotplæneklippere.  
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Registrering: 

Registrering af hverdagshistorier fra tiden med Corona. Udformning af 5 pixel bøger til 

brug for Erindringsformidlingen.  

Svend (redaktør Byhornet) gav en indsigt i det detektivarbejde der kræves for at afdække 

en spændende historie. Her gjaldt det maleren Brynjolf Jelstrup Jørgensen, som virkede i 

starten af forrige århundrede i Ballerup. Se Byhornet nr.  2-22. 

Familieaktiviteter: 

Store æbledag d. 2. oktober. Efterårsferien uge 42 med kartoffeltryk og efterårslanterner. 

Jul i landsbyen d. 4. december. Juleudstilling med Nissejagt og ”Gæt en Julesang”. 

Museet holder lukket fra d. 23. december til d. 8. januar. 

Erindringsformidling: 

Succes med rundvisning på museet med både hjælpere og ældre.  

Viceværter: 

Fungerer fint og efter hensigten. 

Evaluering af sommerens arrangementer: 

Rundvisninger med meget varierende deltagerantal. Velbesøgt familiedag med ”Klima” og 

”Skatteøen”. Aktiviteter: Telte, møntslagning, detektor, sørøvere og skattejagt. 

Historisk Forening: 

Jette Garder: Ny bestyrelse på plads. Næste møde i november. Udsolgt arrangement den 

2. oktober på Ryttergården: ”Skibet fra Helvede”. I det nye år d. 26. februar samme sted: 

”Kulturkroen”. GF d. 14. marts. Omtale af hjemmeside https://kjeldjohansen.dk 

Lindbjerggård: 

Håndværkere i gang, derefter rengøring og opstart på istandsættelse og nyindretning. 

PLOV 

Plan i tilfælde af skyderi eller anden voldelig handling blev gennemgået. 

Evt.: 

Opsætning af telefonboks ved Skomagerhuset til formidling. Julearrangement d.8. 

december invitation følger – sæt X i kalender. 

https://kjeldjohansen.dk/

