
Referat – Bestyrelsesmøde d. 24.06.2022 

Til stede: 

Michael Jacobsen 

Else Marie Jacobsen 

Carsten Ellesøe 

Natalia Wielgosz-Erdmann 

Anne Birgitte Levisen 

 

1 Godkendelse af dagsorden: 

Alle godkender dagsorden. 

2 Godkendelse af referat: 

Ja, alle godkender referat. 

3. Nyheder fra formand: 

Michael har d. 24/6 været til møde med Vejle Museum, herunder Charlotta og Mads Ravn d. 24/6.  

De drøftede, at vi skulle have et mødested. Vi kan ikke bruge deres lokaler, men i Spinderihallerne er der 

mødelokaler, hvor vi kan få lov til at låne et lokale, hvor vi får en nøgle til. 

Michael udtrykte, at han ønsker at blive informeret i god tid, når arkæologerne planlægger udgravninger og 

undersøgelser. 

Ifølge Charlotta og Mads Ravn er dette svært, da de også har kort varsel, når der sker noget på området. 

Det blev drøftet, om vi ikke kunne skrive sammen ca. hver 14. dag, hvor vi kan blive orienteret om diverse 

nyheder og informationer. 

Michael blev fortalt, at de steder, som museet ikke er interesseret i at grave ud, må vi gerne  undersøge og 

solde osv. på egen hånd. 

Arkæolog Louise Felding er ved at skrive en evaluering af udgravningen ved siden af Egtved pigens grav. Det 

kan vi måske få med i medlemsbladet til efteråret. 

4. Nyheder fra kasserer: 

VI har knap 10.000 kr. på kontoen.  

Der har været en udbetaling til udlæg fra formanden.  

Ingen nye medlemmer.  

2 nye medlemmer har ikke betalt kontingent endnu. 
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Kassereren sender en beskrivelse for, hvordan man scanner og sender dokumenter individuelt via e-boks.  

Kassereren ønsker ikke at genopstille til næste valg. Vi skal derfor have fundet en ny kasserer. 

Kassereren sender en guide for, hvordan man scanner og sender dokumenter individuelt via e-boks.  

5. Nyheder fra udvalg 

Bestyrelsens forslag til arrangementer m.m.: 

Medlemsblad:  

Vi er begyndt at samle sammen til bladet. Der kommer ét medlemsblad til september/oktober med 

information om den kommende generalforsamling. Michael vil undersøge, om det står i vedtægterne, at 

der bliver udgivet to blade.  

Indhold i medlemsbladet: 

En side om guldfundet og Ole Schytz. Spørgsmål til ham om, hvordan det er at finde sådan en guldskat osv.  

Der kommer en artikel om dronearkæologi. 

Louise Felding vil komme med et skriv om udgravningen ved siden af Egtvedpigens grav. 

Der kommer et skriv om Michaels og Else Maries tur til Letland. 

Keith har måske lovet at lave en artikel om udgravningen i Give. 

OBS! Vi udgiver kun ét blad i år, så det bliver lidt større end normalt. 

6. Hængepartier fra sidst/kommende arrangementer 

Carsten vil gerne komme med at forslag til ny tekst i folderen (pkt 3 fra sidste referat): 

• Carsten har fjernet noget tekst fra folderen (at vi har samarbejde med museet, og at vi udgiver to 

medlemsblade om året). Det er det eneste. 

• Arrangementer : HEX! og Ribes Vikinger. Vi betaler begge rundvisninger samt entre til HEX!   

Dato for udflugten: d. 14. august 2022. Vi besøger først HEX! og dernæst Ribes Vikinger. Vikingetid 

år 700 til 1100 - 1 times varighed (combineservices.dk). Natalia vil stå for booking af ovenstående 

rundvisninger. 

• Forslag til valg af arrangementer blandt medlemmerne: 

Læg en afstemning op på Facebook med de forskellige arrangementer, så medlemmerne kan 

stemme på det arrangement, de foretrækker. 

7. Fastsættelse af datoer for fundaften mm.: 

 

• Vi havde to fundaftener sidste år. Vi kan nøjes med 1 i år. Evt. d. 27. september. Carsten vil tale 

med Charlotta, om hun ved, hvornår Danefækaravanen kommer.  

• Generalforsamling: 

• Sidste år var det d. 11. november. I år det skal være d. 17. november. 

https://channel-71.pebc.combineservices.dk/product/view/id/31041
https://channel-71.pebc.combineservices.dk/product/view/id/31041


Referat – Bestyrelsesmøde d. 24.06.2022 

• Hvad vil vi med foreningen?  

• Vi ønsker flere unge medlemmer og arkæologer fra museet.  

• Michael har fået at vide, at vi kan komme ud på en mark på 5.000 hektar hvor vi kan komme ud 

med detektor. Det ligger ved siden af et jagtområde. Der er bekymring om, at det kan forstyrre 

detektorsøgningen. 

 

Dato for næste bestyrelsesmøde: 

 Fredag d. 28. oktober kl. 16.00 på Vejle Bibliotek. 

7 eventuelt: 

Museet Ribes Vikinger 

Vikingetid år 700 til 1100 - 1 times varighed (combineservices.dk) 

Guidede ture i Ribe | Vadehavskysten 

https://www.ribesvikinger.dk/da/udstillinger/vikingernes-by/
https://channel-71.pebc.combineservices.dk/product/view/id/31041
https://www.vadehavskysten.dk/ribe-esbjerg-fanoe/oplev-ribe/guidede-ture

