
Bilag 2.1 

Dagsorden til Bestyrelsesmøde 6/12 2021 kl. 17.30  

Mødet afholdes på Kroppedal Museum. Efter mødet er der julefrokost for bestyrelsen. 

 

Fremmødte: Conny Trøjborg Krogh, Jette Kammer Jensen, Finn Søder, Rasmus Bugge Jensen, Ulla 

Lund Hansen og Søren K. Lynggaard.  

Afbud: Per Gustafson, Lars Falsig Pedersen 

Fra museet: Mads Thernøe, Jonas Sigurdsson og Michala Kure 

 

Referent: Michala Kure 

 

 

1) 

Godkendelse af dagsorden 

Bestyrelsen godkender dagsorden. 

2) 

Godkendelse af referat 

 

Museumschefen indstiller af bestyrelsen 

godkender referatet 

 
Bilag 2.1 

Bestyrelsen godkender referatet.  

3) 

Orientering om foreløbigt regnskab 
 

Bilag 3.1 

Orienteringen tages til efterretning.  

4) 

Godkendelse af tilrettet arbejdsbudget 2022 

 

Museumschefen indstiller, at bestyrelsen 

godkender det tilrettede arbejdsbudget med 

udgifter på hjemmeside 75.000 kr. og 

renovering af hovedhus 175.00 kr. 
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Bilag 4.2 

Bestyrelsen godkender arbejdsbudgettet 2022 

inklusiv udgifterne til hjemmeside på tkr. 75 og 

isolering af stuehus på tkr. 175 (heraf tkr. 35 til 

afskrivning i 2022), som anvendes af 

overskuddet fra 2021. 

 

Bestyrelsen foreslår at det undersøges, om der 

kan søges tilskud til Co2 besparelser ifbm. 

isoleringen af stuehuset. 

5)  
JKJ vil gerne have følgende punkt på dagsordnen: 

 

Vi er lokalhistorisk museum for Albertslund og 

Høje Taastrup kommuner, og på næste 

bestyrelsesmøde vil jeg gerne have – skriftlig 

oversigt over, hvad Kroppedal – ikke 

lokalhistorisk samling – har gennemført af 

borgerrettede aktiviteter i henholdsvis Albertslund 

og Høje Taastrup. 

  

Vi er så kulturhistorisk museum for en række 

Museumschefen redegjorde for borgerrettede 

museumsaktiviteter og skoletjenester i 2021 og 

2022. 

 

Jette Kammer Jensen finder det kritisabelt, at 

der er så få arrangementer i Albertslund. I denne 

forbindelse bemærker Museumschefen, at det er 

planen, at udstillingen ”Albertslund set fra 

oven” skal afsluttes i byrummet i Albertslund.  
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kommuner, hvordan formidler vi Kroppedal til 

borgerne i de kommuner? – det vil jeg gerne have 

en skriftlig oversigt over på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Formandskabet indstiller: Museumschefen 

redegør for borgerrettede museumsaktiviteter og 

skoletjenester i 2021 
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Bilag 5.2 
6) 

Fastsættelse af næste års bestyrelsesmøder. 

Følgende datoer er foreslået: 24/1, 21/3, 6/6, 

12/9 og 5/12 

 

Museumschefen indstiller at bestyrelsen 

godkender datoerne. 

 

Følgende datoer foreslås og godkendes: 

31/1 (Godkendelse af regnskab 2021 til revisor) 

21/3 

31/5 (Godkendelse af regnskabet 2021) 

12/9 

5/12 

7) 

Orientering ved: 

 

- Formanden 

 

- Øvrig bestyrelse 

 

- Museumschefen 

- Etablering af museumsforening 

- Museumsforeningen har udpeget BM 

medlem 

 

Formanden orienterer om nyvalg til bestyrelsen 

i forbindelse med kommunevalget. Der er valgt 

følgende medlemmer til bestyrelsen: 

For Albertslund kommune – Lars Gravgård 

Hansen og Leif Pedersen 

For Høje Taastrup kommune – Finn Søder og 

Thomas Paulsen 

 

Formanden orienterer herudover om status på 

fusionen. 

 

Museumschefen orienterer om status på Ishøj-

arkivet samt Thorsbro vandværk. Herudover 

orienteres også om den nyoprettede 

venneforening. Venneforeningen har udpeget 

Steen Larsen til bestyrelsen for Kroppedal 

Museum. Det tidligere repræsentantskab skal 

have fremsendt informationer om etablering af 

venneforeningen.  

 

Jette Kammer Jensen kritiserer, at referatet fra 

repræsentantskabet i maj ikke er sendt til 

repræsentantskabet. 

 

Formanden takkede den siddende bestyrelse for 

den forgangne periode og for det løft der er sket 

på museet i den periode. 

8) 

EVT. 
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Bilag 2.1 Ref. af BM 6/9 2021  
Bilag 3.1 Regnskab oktober 2021  
Bilag 4.1 Tilpasset arbejdsbudget 2022 
Bilag 4.2 Ny hjemmeside og isolering af stuehuset 
Bilag 5.1 Årshjul 
Bilag 5.2 Skoletjeneste aktivitet 2021  
 

Conny Trøjborg Krogh, Jette Kammer Jensen, Finn Søder, Rasmus Bugge Jensen, Ulla Lund 

Hansen, Søren K. Lynggaard 

 


