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Referat af elektronisk bestyrelsesmøde på Skype i Foreningen Teglværksinitiativerne 
i Danmark torsdag den 27. august 2020, kl. 14-15. 
 
Dagsorden Bestyrelsesmøde  
1. Valg af dirigent og referent 
2. Status over aktiviteterne  
3. Opkrævning af kontingent 
4. Status over Skanderborgbogen 
5. Status over Helsingørbogen 
6. Fonde og sponsorer 
7. Kommende projekter 
8. Evt. 
 
Omstændighederne 
Det var ikke helt ukompliceret at få mødet etableret. Skype linket førte for nogle af os til en 
dialogbox med LYNC, hvorfra vi ikke kom videre. Enkelte af os kom igennem og resten måtte lidt 
forsinket deltage via telefon. Til stede i æteren var Jørgen G. Berthelsen, Poul Anton Sørensen, 
Jørgen Pindstofte, Kim Jacobus Paulsen, Christian Frederiksen, Mariann Kristensen og Torben A. 
Vestergaard. 
 
 
Ad 1. Valg af dirigent og referent: 
Mariann K valgtes til dirigent, så vidt hvervet kunne udøves, når vi ikke alle kunne se hinanden. 
Torben A V valgtes til referent. 
 
Ad 2 Status overaktiviteterne 
Vi har nu et brevpapir og et CVR nummer 41125543. Dermed kunne vi få NemID medarbejder 
signatur og modtage digital post fra det offentlige. Mere kompliceret var det at få en 
foreningskonto, som kunne være foreningens NemKonto. Det krævede adskillig dokumentation og 
sagsbehandlingstid og en enkelt misforståelse før vi altså fik vores foreningskonto i Danske Bank 
Kto 9570 13005060.  
Normalt vil oprettelsen af en sådan konto koste et relativt betydeligt gebyr, men det slap vi for, da 
jeg gik gennem min egen bank. 
Der trækkes selvfølgelig nogle gebyrer i årets løb, så vi skal gerne have sat et beløb på kontoen. 
ISBN-nummer bestilles, når vi har besluttet forlagets navn, f.eks. Forlaget Teglværksinitiativerne i 
Danmark. Kan drøftes på generalforsamlingen. 



 
Ad 3 Opkrævning af kontingent 
For at få lidt penge på kontoen kunne vi begynde med at indbetale kontingenter. Jeg har selv 
indsat 100 kr som kontingent, så kontoen ikke skulle stå i minus. Jeg foreslår, at vi sender 
kontingentanmodning til medlemmerne og beder alle om at indbetale beløbet på kontoen. 
Punktet står på generalforsamlingens dagsorden og kan besluttes der. Poul A S rejste spørgsmålet 
om persondatareglerne i forhold til kontingentopkrævnng og medlemsregister. Det enkleste vil 
være at registrere medlemmerne med mailadresser.  
 
Ad 4. Status over Skanderborgbogen 
Skanderborgbogen er tæt på trykkeklar. Der mangler endeligt omslagsdesign, forord, illustrationer 
i analysekapitlet og sidste rettelser. Poul A S beretter, at der mangler nogle grafer, at der er nogle 
udfordringer med at få kommunekortet med signaturer på inderpermen udformet, så både kort og 
signaturer kan læses. Der er blevet rettet og tilføjet lidt her og der i manuskriptet, og 
korrekturlæseren Ida har været igennem det hele igen. 
Kim J P og Poul A S aftaler et møde om analysekapitel og illustrationer. 
 
Vi har fået tilsagn om  
- 5.000 kr fra Bente Klercke Fonden 
- afslag fra Kjems Fonden 
- afslag fra Skanderborg kommunes kulturfond 
Afventer svar fra: 
- Galten Sparekasses Fond 
- Foreningen PlanDanmark Fonden, der holder møde 30.9. 
https://www.foreningenplandanmark.dk 
Der søges støtte fra Dansk Lokalhistorisk Forening til november. De har støttet hver gang indtil nu.  
Jøgen G B minder om mulighederne for ældre forfattere i Veluxfonden. 
 
Ad 5 Status over Helsingørbogen. 
Jørgen G B beretter, at af de to forfattere på Helsingørbogen er den ene stort set færdig, mens 
den anden håber at blive det i efteråret. Frederiksborg Amts Historiske Samfund udgiver hvert år 
en årbog, og det vil være nærliggende, at Helsingørbogen kunne blive en årbog. 
 
Ad 6 Fonde og sponsorer 
Jeg har spurgt Egernsund Wienerberger gennem kommerciel direktør Peter Høffner Thomsen om 
støtte til bindene om teglværker ved Flensborg Fjord. Der blev omgående bevilget 10.000,-. 
https://www.egernsund-tegl.dk 
 
Jeg har foreslået Danske Tegl (tidligere Kalk- og Teglværksforeningen af 1893) via formanden 
Andreas Christensen, om de vil være fast sponsor for serien. Det ville jo være en naturlig 
kombination. Afventer svar. http://www.dansketegl.dk 
 
 
 



Ad 7 Kommende projekter 
Forfatterarbejdet på nogle af de kommende bind kan Kim Jacobus Paulsen forhåbentlig stadig 
være involveret i. Imidlertid er han i det kommende år museumsinspektør ved Slesvigske 
Vognsamling i Haderslev. Sådan går det jo, som vi allerede ved fra Jacobs tilfælde. Så vi skulle 
gerne finde flere Jacob’er og Kim’er og gerne penge til at betale dem med. 
 
Fremtidige bind skulle gerne omfatte Assens, Helsingør, Sønderborg I og II, Aarhus og nordjyske 
indslag. 
 
Poul A S beretter at Kenn Tarbensen fra Rigsartkivet i Viborg (dvs det udflyttede tidligere 
Erhvervsarkiv i Aarhus) og Søren Bitch Christensen fra Aarhus Stadsarkiv begge er interesserede i 
at bidrage fagligt til bindet om teglværker i Aarhus, som Horsensgruppen så småt er begyndt at se 
nærmere på. 
 
Ad 8. Evt. 
Salget af bøger skal vi have organiseret nærmere med henblik på fremtiden. Mariann K meddeler, 
at museumsbutikken på Slottet godt kan ekspedere bestillinger af de hidtidige bøger. Vi må så 
finde en ordning for de fremtidige. Slottet og Cathrinesminde vil stadig kunne sælge bøgerne, men 
forlaget, dvs. Foreningen Teglværksinitiativerne, må også arrangere sig, så man kan ekspedere til 
boghandlere mm. 
 
Adgangen for interesserede til at melde sig som nye medlemmer kræver en adresse, mail eller 
hjemmeside. Horsensgruppen har købt webnavnet Teglhistorie.dk (måske lidt tæt på 
Teglværkshistorie.dk) og vil foreslå den som hjemmeside til Foreningen. De vil præsentere ideerne 
på generalforsamlingen.  
 
På generalforsamlingen skal vi have underskrifter på vedtægterne. 
 
 
Og så kan vi begynde at glæde os til årsmødet på Cathrinesminde Teglværk lørdag den 19. 
september. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Torben A. Vestergaard  
 


