Kære Laugsbrødre,
Hermed referat fra Marens Venne Lags møde den 4. august 2009.
Mødested: På ”Marens Plads” foran Det gl. Rådhus.
1.
Velkomst ved Oldermanden.
På en solbeskinnet plads i Marens nærvær hilste Oldermanden de øvrige medlemmer…
næsten hjerteligt velkommen.
2.
Status vedr. Copy-Dan v/0ldermanden
Intet nyt at berette. En tilbagemelding kan nok ikke forventes før september.
3.
Gennemgang af ref. fra sidste møde.
Tilsted skal inviteres til det næste møde vedrørende pkt. 5
En passende omtale med henvisning til pkt. 6 indebærer bl.a. eksponering på Laugets
hjemmeside.
Varemærkebeskyttelse af Lauget og dets produktioner skal samtidig drøftes med Tilsted.
Overvej i samarbejde med Tilsted at lancere hjemmesiden i den skrabede udgave og at udskive
medlemsbeviser i skrabede udgaver. Disse vil på sigt givet blive populære blandt samlere, pkt. 6
Skriver var blevet pålagt, pkt. 16 E et begå et udkast til fremtidig struktur for Lauget. Et af
disse tiltag er virksomheders mulighed for at indgå en sponsoraftale med Marens Venne
Laug. 1. udkast blev fremlagt på mødet, med enkelte tilpasninger skal dette nu drøftes med
Tilsted.

Lettere brummen… til Viceoldermandens skriftlige tilkendegivelser om en ”tilpasning” af
referatet af 30.06.09 kunne høres fra et af verdenshjørnerne, pkt. 21.
Referatet godkendt.
4.
Medlemsstatus v/ Kassemesteren
Uændret medlemsskare… givet forårsaget af generel sommervarme passivitet
5.
Status vedr. kontakter til Jane Thomsen(hymne) og Tina Lisbjerg(beklædning)
v/Oldermanden.
Både Jane Thomsen og Tina Lisbjerg havde været positive over henvendelserne, ja på det
nærmeste været beæret over disse. Vi håber på et for alle parter gunstigt fremtidigt samarbejde.
6.
Status vedr. tur til Ålborg v/ Skriveren
Skriveren skal til de øvrige ærværdige medlemmer sammen med dette referat fremsende
oplysninger om de forestående optagelser i Chr. Den 4. Laug. I skrivelsen oplyses nært
forestående datoer hvor ceremonien vil finde sted.
Skriver foreslår hermed et af følgende datoer, som i givet fals vil søges aftalt med
kontaktpersonen fra Chr. Den 04. Laug.
7.
Status vedr. Rådssalen i det gamle rådhus v/Oldermanden
Henvendelse er rettet til kommunaldirektør Lars Møller. Vi afventer en tilbagemelding.
8.
Facts vedr. vægternes historik i Holstebro v/Oldermanden
Oldermanden modtaget et skriv fra Esben Graugaard, Holstebro Museum. Skriveriet
henviser bl.a. til Byens sidste vægterinstruks, udstedt af Rentekammeret i 1784. Skriveriet
skulle være at finde hos Landsarkivet i Viborg, Holstebro Rådstue arkivnr. D12-239.

Esben Graugaard henviser i øvrigt til en ”grundig artikel” i Holstebro Museums årsskrift
1979, siderne 133 -144. Artiklen er begået af Rigmor Lillelund
Skriveren blev pålagt at fremskaffe kopi af instrukserne, pkt. 16.C. Materialet som forventes
tilgængelig skal efterfølgende opbevares i elektronisk udgave på mail adressen.
9.
Nye ideer opstået i sommervarmen v/Alle
Oldermanden må siges at have været i det helt rigtige selskab, pludselig næsten ud af intet…
hører han selv og de øvrige ham fremkomme med en ide, en ide om at tildele ethvert barn der i
Holstebro Kommune døbes Maren et (junior)medlemskab af Marens Venne Laug.
Marens Venne Laug påtager sig Ikke at være opsøgende i så henseende, oplysningen om
relevante dåb skal af pårørende rettes til Marens Venne Laug.
Medlemskabet skal være gældende fra dåb til barnet fylder 19 år.
Ideen blev vedtaget og skal mangfoldiggøres for medierne.
10. Næste møde
Den 18. august 2009 kl. 10.00
11.
Eventuelt
Det var lykkedes Skriver at fremskaffe en kopi af Hans Edvard Nørregaard Nielsen Ny
Carlsberg Fondet´s , tale ved indvielsen den 10. marts – talen opbevares elektronisk på mail
adressen.
Æresmedlem Kaj K døde torsdag den 16. juli 2009. Kassemesteren havde på vegne af
Marens Venne Laug sikret fremsendelse af en blomsterdekoration. Æret være Kak k´s
minde.
Oldermandens tale i forbindelse med indvielsen af Maren den 10. marts skal opbevares i
elektronisk udgave på mail adressen.

Arkitekt Niels. Chr. Andersen fra arkitektfirmaet Søren Andersen Arkitekter A/S
holder i anledning af at blive 60 år en reception i hjemmet fredag den 07. august. Marens
Venne Laug vedtog at lade sig repræsentere ved Oldermanden med en flaske vin af lødig
karakter.

Med ærbødig hilsen
Flemming Riddersholm Nielsen
Skriver

