Referat af bestyrelsesmødet d. 14/1-2022
Til stede:
- Michael JaKobsen
- Anne Birgitte Levisen
- Else Marie Jakobsen
- Natalia Wielgosz-Erdmann
- Carsten Ellesøe
1. Godkendelse af dagsorden:
- Alle godkender dagsorden.
2. Godkendelse af referat:
- Alle godkender referat.
3. Arrangementer i år 2022:
- Vi ønsker endnu en udflugt, hvor vi leder efter flint. Ivan, fra foreningen, kender til hotspots ved
Skærbæk og Kolding. Vi aftaler at finde en dato sidst i marts, når det er lavvande.
- Udstillingen i Vejle Kunstmuseum, Magt og guld, åbner d. 17. februar, og det er vores ønske at få en
rundvisning af Charlotta i starten af marts. Vi drøfter, om vi måske kan få Ole Schjøtz med til
rundvisningen. Det besluttes, at Michael tager fat i Charlotta og Ivan, og Carsten tager fat i Ole
Ginnerup Schytz om ovenstående.
- Mulig udflugt til Sønderskov museum. Carsten kender en frivillig på museet, som måske kan give en
rundvisning. Det besluttes, at udflugten til museet helst skal være i maj måned eller sidst i maj.
- Museet HEX! i Ribe er endnu en udflugtsmulighed. Det besluttes, at Natalia undersøger dette, og
hvad man ellers kan se i Ribe og omegn. Udflugten kan måske blive til noget i september måned.
- Det bliver også diskuteret, om vi ikke skal inddrage vores medlemmer på Facebook og spørge dem,
hvad de har af ønsker til arrangementer.
4. Arbejdsområder (hvem tager sig af hvad?)
- Det bliver besvaret i ovenstående punkt 3.
5. Medier
Medlemsblad:
- Vi beslutter, at vi kun vil udgive 1 medlemsblad om året. Vi drøftede, hvor mange sider bladet skal
rumme.
- Billeder til bladet skal sendes enkeltvis på mail og ikke i et word-dokument.
- Keith har lovet at skrive en artikel om dronearkæologi til næste medlemsblad.
Hjemmeside:
- Vi er enige om, at hjemmesiden trænger til at blive opfrisket. Michael viser to modeller / idéer til
hjemmesidens opbygning, og vi beslutter os for at bruge model 1.
- Hjemmesiden skal bl.a. indeholde referater, ”nyt fra bestyrelsen”, arrangementer. Gerne fokus på
afholdte arrangementer med billeder og en kort beskrivelse af, hvad billederne viser.
6. Forhold til museet

- Michael vil bede Charlotta om at få et møde i stand med direktøren.
- Museet skal anerkende os som en amatørarkæologisk forening, de vil samarbejde med.
- Michael ønsker at drøfte samarbejde, klublokale og evt. gratis foredrag?
- Det er vigtigt at finde et fast lokale, hvor vi kan mødes. Vingsted Mølle og museet i Egtved foreslås som
muligheder.
7. Økonomi
- Økonomien ser god ud.
- Størstedelen af Flintøksens medlemmer har betalt kontingent for det nye år, men vi har enkelte, som
mangler.
- Flintøksen skal indbetale kontingent til DDA Danske Amatørarkæologer.
- Vi er berettiget til tilskud fra kommunen.
8. Flintøksens dækningsområde
- Vi drøfter, om det stadig skal hedde ”Trekantsområdet”, som vores dækningsområde.
- Det bliver fastlagt, at vi ikke kan ændre noget, før vi har en generalforsamling, da det er en
vedtægtsændring.
- Vi beslutter os for at tænke over det og komme med forslag til, hvad det ellers kan hedde til næste
bestyrelsesmøde.
9. DDA Danske Amatørarkæologer
- Da vi er medlemmer, bør vi bakke dem mere op.
- OBS! Det er stadig vores gamle formand, som står som kontaktperson, og det skal naturligvis rettes.
Michael vil tage fat i dem for at ændre det.
10. Amatørarkæologisk Klub Forum
- Arne Hertz står bag denne gruppe tilbage i marts 2020.
- Der har ikke været et møde endnu, og der er 5 foreninger, som er medlemmer.
- Formålet er kun detektorrelateret, og Flintøksen må gerne være med, hvis vi vil.
11. Evt.
- Carsten er blevet kontaktet af 3 forskellige personer, som måske er interesseret i at blive medlem af
Flintøksen.
12. Næste møde
- Bestyrelsen mødes igen til næstebestyrelsesmøde d. 25/3-2022 kl. 16. 30 på Vejle Bibliotek.

