
Kære Laugsbrødre. 
  
Dagsorden til møde i MLS den 18. august 2009 kl. 9.00. 
 
Mødested: Hotel Schaumburg. 
 
1. Velkomst ved Oldermanden 
En særlig velkomst lød til vores gæst Bent Tilsted fra Tilsted Communication  http://www.tilsted.dk/ 
 
2. Møde med Tilsted - kl. 9.00 -vedr. hjemmesiden evt. start før endelig tilladelse fra copy-dan samt 
drøftelse af markedsføringsinitiativer. 
Tilsted havde opnået en stilletiende accept om at bruge det billede som vi anvender på medlemsbeviserne.  
Lovgivning ”freder” kunstværker, således at man først efter 75 år fra kunstværkets tilblivelse, uden at 
indhente tilladelse fra kunstneren eller dennes pårørende kommercielt  anvende billedmateriale af 
kunstværket. Vi er derfor endnu udelukket fra at have et billede udelukkende af Maren på vores 
hjemmeside. I stedet blev det besluttet at der skal være et billede af lemmen til Marens flyverskjul. Kan vi 
så få det lavet således (om teknikken formår) , at medlemmerne kan trykke på en knap på hjemmesiden, 
hvorefter der vil fremkomme en tekst der oplyser om de manglende tilladelser til at vise et billede af Maren. 
Når så endelig vi får tilladelsen vil det være rigtig fint om man ved at trykke på den selvsamme knap kører 
Maren op fra skjulet.  
  
Kan der opnås en aftale med det nu afdøde æresmedlem Kaj K´s  pårørende vil der være et billede af 
Maren og Kaj K. Oldermanden tager kontakt til de pårørende. I samme søges aftale om på hjemmesiden 
at indsætte den nekrolog som var om Kaj K i Dagbladet. Tilladelse til dette skal samtidig hentes hos 
Dagbladet.      
     
Vi bør prioritere hjemmesiden således, at ny viden først tilgår medlemmerne hvilket kan ske via en 
nyhedsmail.  
 
Vedrørende spørgsmålet om optagelse af Lauget via hjemmesiden, anbefaler Tilsted at udelukke PBS idet 
denne løsning vil være alt for dyr at anvende. Teknisk set vil det kunne lade sig gøre, at nye medlemmer 
udsteder egne medlemsbeviser, dette kræver dog at Kassemesteren forinden har konstateret og åbnet adgang 
til dette når kontingentet er i hus.   
 
Åbenbaringen af Marens hjemmeside skal finde sted den lørdag den 03. oktober i forbindelse med 
Klassiske Dage, Holstebro Internationale Musikfestival.      



Til en markering af højtideligheden har HK/Metal tilbudt at bidrage med en sang. Oldermanden aftaler 
nærmere med koret.  
   
Skriver blev pålagt at samarbejde med Tilsted om den videre projektering og udarbejdelse af hjemmesiden.  
 
Tilsted blev indviet i overvejelserne om etableringen af Marens Riddere. Dette affødte et spørgsmål om vi 
tænker lokalt eller globalt. Der var enighed om at Maren udelukker os fra at tænke mindre end globalt og 
både ung og gammel.  
Vi bør derfor tænke stort i forhold til de kræfter vi ønsker der skal bidrage i Marens Riddere. Alle blev 
pålagt at udtænke navne og profiler på potentielle Riddere.  
  
   
3. Status og evt. beslutning vedr. beklædning og hymne(Tina Lisbjerg og Jane Thomsen) v/oldermanden. 
Hymne om Maren  
Vil nogen udgive en cd med en Maren hymne vil MLS finde at være en god ide. På sigt kan det overvejes 
at sætte denne ind på hjemmesiden.  
 
Beklædning 
Beklædningen skal finansieres via egenfinansiering. De kommende Marens Riddere skal udvise en så stor 
interesse for Lauget, at bidraget til beklædningen må være at regne for beskeden.   
Oldermanden kontakter T. Lisbjerg.  
  
  4. Medlemsstatus v/kassemesteren. 
En betydelig udvikling i medlemsskaren forventes i forbindelse med introduktionen af den nu efterhånden 
længe ventede hjemmeside.   
 
5. Ålborgturen ? 
Det blev besluttet at Skriver kontakter Chr. Den 4. Laug med henblik på at deltage i optagelsesceremonien 
der finder sted den 11. september 2009 kl. 10.30 
Der forestår en masse drøftelser og forberedelser forinden mødet med Chr. Den 4. Laug. Afgang mod 
Aalborg vil derfor ske fra Holstebro torsdag den 10. september kl. 15.15.  
Hvorledes transporten skal foregå må aftales nærmere.  
Endnu flere opgaver venter på denne givet krævende og anstrengende tur. Inden vi arriverer Aalborg skal 
Odermandens vinmarker i Thy besigtiges og vinificeringen af de ædle druer udsættes for en streng 
kvalitetsbedømmelse.  
Kassemesteren har sikret passende logi i Aalborg. Indkvartering bør på et tidspunkt finde sted på Hotel 
Scheelsminde.        



 
 
6. Status vedr. vægterordning samt ideer til iværksættelse.v/oldermanden. 
Oldermanden og Viceoldermanden blev pålagt at kontakte Niels Jørgen Lundsgaard, Granbakken 21 til en 
drøftelse om at forestå rekrutteringen og at deltage i planlægningen af driften.    
 
 
7. Forslag til navngiven af Pladsen foran Det gl. Rådhus. 
Laugsstyrelsen besluttede at fremsende et skriv til Holstebro Kommune med et forslag om at kalde pladsen 
foran Det gl. Rådhus for ”Marens Torv”.  
 
 
8. Nye ideer. 
 
 
9. Gennemgang af ref. fra sidste møde v/skriveren. 
En gennemgang af referatet vil finde sted på turen til Aalborg.  
 
 
10. Næste møde ? 
Aftales nærmere på turen til Aalborg.   
 
11. Eventuelt. 
Et glas velskænket fadøl blev indtaget på ”Marens Torv” 


