
 

 

 Referat af bestyrelsesmødet d. 25/3-2022  

Til stede:  

- Michael Jakobsen  

- Else Marie Jakobsen  

- Anne Birgitte Levisen  

- Carsten Ellesøe  

- Natalia Wielgosz-Erdmann  

1. Godkendelse af dagsorden  

Alle godkender dagsorden.  

2. Godkendelse af referat  

Alle godkender referatet fra sidste møde, dog en rettelse til punkt 9: forkortelsen for Danske 

Amatørarkæologer er DAA og ikke DDA.  

3. Medlemssituation efter 2. rykker, medlemsstrategi  

I øjeblikket er der 3 medlemmer, som endnu ikke har betalt kontingent for 2022.  

Anne Birgitte foreslår, at man kan vedlægge en seddel i medlemsbladet med betalingsinformationer 

(konto nr. osv.). Det er bedre at have et stykke papir i hånden, som kan minde medlemmerne om, at de 

skal betale. Alle er enige i, at det er en god idé.  

Det bliver også foreslået, at vi kan lægge foldere om Flintøksen ud til den kommende udstilling i 

kunstmuseet til april for at lokke flere medlemmer til.  

Den nuværende folder om metaldetektor-delen i foreningen skal redigeres. Der står noget om 

samarbejde med Vejle Museerne, som ikke må stå der. Der er også et ønske om at bruge nogle af vores 

egne billeder fra foreningen i folderen. Carsten vil gerne komme med at forslag til ny tekst i folderen.  

Carsten forslår desuden, at arkæologerne selv kan slå opslag op på Facebook-siden, hvor de beder om 

hjælp og assistance til udgravninger m.m.  

Det kunne også være rart at vide, om medlemmerne har nogle idéer til udflugter og andre aktiviteter. Det 

besluttes, at Michael lægger et opslag op på Facebook, hvor han vil bede medlemmerne om at komme 

med gode idéer. Dem, der ikke har Facebook, kan få en mail.  

4. Hjemmesiden  

Indmeldingsblanketten på hjemmesiden virker, som den skal.  

”Nyhedsbrevet” er fjernet fra hjemmesiden.    Det kan være, det kommer på igen, men ikke lige nu.  



Michael har talt med webmasteren, som ønsker én side under menuen, arrangementer.  

Skal man sende en mail ud til alle om de kommende arrangementer eller kun til dem der ikke er på 

Facebook. Vi besluttede det sidste. 

5. Kommende arrangementer og hængepartier  

Har vi Ole G med til arrangementet d. 21/4?  

Ole håber, at han kan være med til rundvisningen d. 21/4, men han er måske på udenlandsrejse. 

Rundvisningen på kunstmuseet starter kl. 19.30, og det er et ønske, at der kommer lidt snacks og 

drikkevarer. Michael vil vende det lavpraktiske med Charlotta.  

Sønderskov:  

Carsten har talt med Karen Thygesen, og hun kan vise os rundt d. 22. maj (fra kl. 13.00) Det koster 30 kr. pr. 

person for at komme ind og 600 kr. pr. påbegyndt time.  

Carsten foreslår, at det skal slås op på Facebook for at finde ud af, hvor stor interessen er for det. Det skal 

pointeres, at det er bindende tilmelding. Der skal være mindst 10 deltagere, før vi vil betale 600 kr. Det skal 

informeres, at foreningen betaler for rundvisningen samt for indgangsbilletten. Også her sendes en mail til 

ikke-facebook-medlemmerne. 

Man kan køre ud til Skibelund Krat efter rundvisningen, hvis man har lyst.  

Hex:  

Natalia har haft en mailkorrespondance med en eventkoordinator, som har givet os et tilbud på 

indgangsbilletter til to museer i Ribe: Hex og Jacob A. Riis museum. Prisen er 145 kr. pr. person. Natalia vil 

undersøge, om det er muligt at få et tilbud til andre museer, herunder Ribes vikinger. Arrangementet skal 

foregå i september måned. Der skal igen være bindende tilmelding med ca. 10 deltagere. Flintøksen kan 

betale en del af prisen.  

Møde med Vejle museerne:  

Vi skal spørge Charlotta, om der er nogle udgravninger i sigte. Møde med Vejlemuseerne er foreløbigt ikke 

blevet til noget endnu. Michael forsøger stadig at få et møde i stand. Direktøren svarer ikke.  

Samarbejde m. andre foreninger  

Michael har været i kontakt med Arne Hertz fra Sønderjyllands Amatørarkæologer, som gerne vil have et 

samarbejde med Flintøksen samt have adgang til vores Facebook-side. Det besluttes dog, at Arne ikke bør 

have adgang, hvis ikke han er medlem af Flintøksen.  

Samtalen leder hen på et andet spørgsmål: hvad vil vi med Flintøksen? Skal det være en stor forening, eller 

en mere privat hyggeforening, hvor alle kender alle? Vi tager spørgsmålet op på næste møde. 

Evt.  



Flintøksen har betalt kontingent til DAA.  

Medlemsbladet skal laves større så meget som muligt. Skal der være reklame i medlemsbladet?  

Næste bestyrelsesmøde er d. 25/6-2022 kl. 16.00 på Vejle Bibliotek.  

NW-E 


