
9.6.2022 

   
Tak for et godt – og meget produktivt – møde i dag! 
Hermed et kort referat i stikordsform: 

 Velkommen til 2 nye i gruppen – Poul og Johannes 
 Afbud fra Frede, Jens Christian og Christian. 
 Det aftales, at Holger skriver adresseliste ren, og medbringer den til næste møde, hvor gruppens 

medlemmer kan tage et billede. Grundet databeskyttelsesloven må jeg ikke sende den som 
vedhæftet fil… 

 Henvendelse fra Vejle Kommune, Sundhedsafdelingen, som gerne vil lave en omtale af os i næste 
nummer at Velfærdsmagasinet. Det aftales, at Holger giver besked om, at han, Jens Peter, Børge, 
Poul og Carsten stiller sig til rådighed. Holger vil gøre opmærksom på at det kan kollidere med div. 
Ferieaftaler. 

 Vi har fået tilsagn om, at vi fremadrettet kan råde over et lokale på Vejle Bibliotek. Så når vi mødes 
efter ferien – første gang d. 18.08, så er det altså på Vejle Bibliotek. 

 Det aftales, at vi næste gang (som bliver sidste møde inden sommerpausen!) mødes på Vejle 
Kunstmuseum kl. 11.00 for at se udstillingen om guldfundene i nærheden af Vejle. Derefter går vi til 
Bygningen, hvor vi slutter af med en fælles frokost. 

 Vi gennemgår Holgers udkast til ansøgning om s.k. §18 midler. Den generelle opfattelse var, at 
Holger har været for ”beskeden”. Han opfordres til at tale med daglig leder af FH Else Marie, samt 
en Arne Boesen, som angiveligt har erfaring med ansøgning af § 18 midler. 

 Vi laver en aktivitetskalender for efteråret. Martin vil skrive den ren og rundsende til 
medlemmerne. Når vi mødes efter sommerferien vil vi gennemgå kalenderen, for at se, om de 
enkelte datoer stadig passer. Der er opmærksomhed på, om kalenderen er for fyldt! 

  
OBS! VI MØDES NÆSTE GANG – D. 16.06 KL. 11.00 PÅ VEJLE KUNSTMUSEUM – EFTERFULGT AT EN 
FROKOST I BYGNINGEN!!! 
  
 
 


