Referat af Bestyrelsesmøde for Kroppedal Museum. Mandag den 9. december 2019
kl. 17.30
Fremmødt: Conny Trøjborg Krogh , Jette Kammer Jensen, Lars Falsig Pedersen ,
Finn Søder. Rasmus Bugge Jensen , Ulla Lund Hansen, Per Gustafsson
Søren K. Lynggaard, Lars Spatzek
Fra Museet: Mads Thernøe
1)

Referaterne er godkendt

Godkendelse af referat 24/9 og 28/10
2)
Orientering fra formanden
Orientering fra museumschefen
- Økonomi
- Fusion
- Ansættelse af bogholder

- Mads udarbejder udkast til en
driftsaftale vedrørende Blåkildegård, som
forelægges bestyrelsen, hvorefter der
afholdes et møde med kulturchefen i
HTK Anders Christensen.
- Senere udarbejdes en samarbejdsaftale
mellem HTK og Kroppedal Museum
samt de øvrige kommuner, der er
driftsaftaler med.
- Formanden havde orienteret de to
kulturchefer om den forbedrede
økonomiske situation på museet.
-Formanden orienterede om, at Fritidsog kulturudvalget i HTK havde udtrykt
tilfredshed med genopretningen af
Kroppedals økonomi
- Ishøj har via kulturchefen i Ishøj
udtrykt interesse for at være med i et nyt
Vestegnsmuseum, hvor også Thorstorp
vandværk kunne indgå. Kroppedal
afventer Lene Floris undersøgelse af en
fusion mellem Kroppedal og
Forstadsmuseet. Ishøjs ønsker kan evt.

senere komme i betragtning.
- Der afholdes et økonomimøde med
Albt. og HTK. Kulturcheferne og
kulturudvalgenes formænd inviteres. Der
inviteres ligeledes repræsentanter fra
Ishøj kommune.
- Der blev rejst ønske om en mere
overskuelig økonomisk fremstilling af
museets økonomi. Dette er taget til
efterretning.
HTK og Albertslund er orienteret om
skift af revisor, og har ingen
bemærkninger til det
3)
Fastsættelse af bestyrelsesmøder i 2020

Der er ansat ny bogholder på Kroppedal
- Der er fastsat bestyrelsesmøder i 2020.
3/2, 20/4, et kort møde 18/5 efterfulgt af
et repræsentantskabsmøde, 28/9 og 7/12

Forslåede datoer; 3/2, 20/4, 5/10 og 7/12
4)
Evt.
5)
Efter mødet er der julefrokost for
bestyrelsen
Bilag:
Bilag1. Budgetopfølgning oktober 2019
Bilag 2. Budgetopfølgning for VVB medio november 2019

