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Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om bestyrelsens arbejde 

3. Aktuelt om museets økonomi 

4. Udvalgenes arbejde, beretning og planer samt drøftelse af arbejdet i: 

a: Bygge- og anlægsudvalget 

b: Museumsudvalget 

c: Reklame- og PR udvalget 

d: Maskin- og produktionsudvalget 

e: Rundvisningsudvalg 

f: Caféudvalget 

g: Butiksudvalget 

h: Skoletjeneste 

i:  Aktivitetsudvalg 

5. Opdatering af udvalgene 

6. Orientering om TUS-udvalgets arbejde. 

7. Eventuelt 

 

Ad 1. Niels Jørgensen valgt. 

Ad 2. Se bilag 1 

Ad 3. Regnskab blev gennemgået. Det ser godt ud, driftsindtægterne er steget. Den likvide 

beholdning er betydeligt større end sidste år, selv om der er betalt et afdrag til arkitekten for 

TUS projektet. 

Ad 4. Beretning fra diverse udvalg: 

a. Ingen særlige bemærkninger. Vinduernes tilstand i vævehallen undersøges. 

b. Temaudstillingen med Lis Ahrenkiel og cafeudstillingerne gav mange besøgende. 

Billedskolens udstilling i efterårsferien gav derimod ikke ret mange besøgende.  

Det blev drøftet, om vi fremover skal holde åbent i efterårsferien, hvad der dog var 

overvejende stemning for.   

Udstillingerne i 2016:  Temaudstillingen  7.5. – 25.9. 2016 fra Sverige – 9 vævere – 

dobbeltvæv.  

Cafeudstillingerne 

7.5. – 12.6. Johanne Aagaard  

14.6. – 17.7. Keramik fra Finn Dam Rasmussen,  udstilling om Olmerdug fra Mule 

Henningsens butik og Hørvævsmuseet. 

19.7. – 21.8. Kirsten Svenstrup Keramik og Hanne Svenstrup syede billeder fra 

Grønland,  

23.8 – 25.9 Bodil Ølholm, vævede ting 

c. Reklame og PR udvalget. Alle de sædvanlige kanaler for reklame fortsættes. Forslag om 

at facebook tilføjes 

d. Der er lavet en kæde  og en ekstra kæde  til navnevæven, figurkæden er på vej.  

Der skal arbejdes med at lave smøreskema for samtlige væve, herunder fælles strategi 
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for smøring af både væve og ovenmaskiner. Der  savnes en trappeelevator til at bringe 

tunge ting op på loftet. Der synes at være mulighed for et brugt hejseværk. 

e. Rundvisning og cafévagtens rutiner blev gennemgået. Der er møde sidste tirsdag i 

måneden. Selv om der hidtil altid har været nok til at tage vagterne blev der opfordret til 

at der kom flere, da det vil lette presset på alle. 

f. Nøddetærter skal være lidt større og koste det samme som æbletærter. Termokander skal 

udskiftes. 

g. Egne varer sælges lettest, men der blev opfordret til at udvide sortimentet med flere 

hørvarer fra andre leverandører, som f. eks. sengelinned. Vi skal/kan selv importere 

varerne fra i hvert fald Estland. 

h. Skoletjenesten kører med fuld kapacitet, 16 vævedage, 2 hold i ugen, 3 hold med to 

vævedage. Alle er fra Assens kommune. Der har vist sig interesse fra  skoler uden for 

kommunen. Der kommer således en gruppe fra Thurø i januar, som får rundvisning og 

mulighed for at væve lidt. 

Man er meget glad for de trendmaterialer, der er blevet givet. Assens kommune har også 

givet tilskud, men ikke hvert år. Der er 20 aktive i skoletjenesten. 

i. Der bliver også cafésøndage i 2016. Der er gode resultater med kontakt til de 5 

Lionsklubber i Assens kommune, som har givet overskud til TUS indsamlingen. 

Desuden er der løbbindingskursus og Uldkredsens arrangementer. Der er lagt planer for 

næste års udstillinger, så indlægssedlerne kan blive trykt. Det foreslås at entré angivelsen 

skal stå på indlægssedlen, så brochurerne ikke bliver forældede. Der skal trykkes nye 

brochurer. 

 

Ad 5. Udvalgenes sammensætning blev gennemgået. Ændringerne bliver foretaget og en ny plan      

bliver udsendt 

AD 6. Arbejdet har været i gang i snart 3 år. Der vil snart blive afsendt en ansøgning om støtte. 

Fondsansøgningen til etablering af prima en vævestue er færdig. Arkitekten har endnu ikke kunnet 

aflevere et realisabelt projekt, da loftet over caféen ikke kan bruges. Der blev opfordret til at 

undersøge alle muligheder i det eksisterende bygninger, eventuelt et lejemål sammen med 

aftenskolen. 

 

Ad 7. Hjemmesidens arkiv bliver ikke udnyttet. Der blev udtrykt ønske om bevaring af et arkiv, 

ikke kun for bestyrelsen.  

”Orientering” udsendes efter generalforsamlingen.  

Der blev foreslået et møde for 50+, som endnu er arbejdsramte, så de senere kan blive aktive. 

 

Referat ved Gunnar Brandt 


