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Fællesmøde lørdag d. 4. nov. 2017 kl. 10- ca. 12 på Hørvævmuseet  

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om bestyrelsens arbejde  
3. Aktuelt om Museets økonomi 
4. Udvalgenes arbejde, beretninger, planer, samt drøftelse af samme 

Udvalgene forventes at præsentere egne udvalg samt fremlægge evt. emne/emner til drøftelse. Så-
fremt udvalgene har større emner til drøftelse anmodes dette fremsendt til formanden senest en uge 
før mødet, således emnet kan sendes til mødets indbudte deltagere. 
a. Bygge-og anlægsudvalget 
b. Rundvisnings- og vagtplansudvalget 
c. Cafeudvalget 
d. Butiksudvalget 
e. Museumsudvalget 
f. Maskinudvalget 
g. PR-udvalget 
h. Skoletjenesten 
i. Aktivitetsudvalget 
j. TUS-udvalget 
k. Økonomi- og ekspeditionsudvalget  

5. Opdatering af udvalgenes medlemmer 
6. Tema-emne til drøftelse: 

Hørvævsmuseets vedtægter § 2 beskriver foreningens formål: 

Foreningens formål er: 

at søge det tidligere, under navnet "Tommerup Væveri" i Koelbjerg siden 1932 drevne, i 1969 
ophørte virksomhed, genetableret som "arbejdende museum", der kan formidle viden om væ-
vemaskiner og væveteknik for offentligheden.  

at organisere og forestå driften af et sådan etableret museum  

at virke for udbredelse af kendskabet til vævning i almindelighed og hørvæveri i særdeleshed, 
herunder særligt hørvæveriets historie på Vestfyn og den nu ophørte "Hørfabrikken i Tomme-
rup"  

at formidle viden om hørs egenskaber og anvendelse 

Med baggrund i vedtægten § 2 ønskes drøftet: 
Hvordan skal vægtningen i museets drift fremover være mellem følgende områder: 
- Museumsdrift? 
- Arbejdsdrift med museumsvirksomhed/maskiner etc. 
- Produktion/ produktfremstilling. 
- Undervisnings- / vidensaktivitet 
- Social aktivitet (samvær, et godt værested, etc.) 
Drøftelsen planlægges ved snak ved cafebordene, med efterfølgende drøftelse i plenum. 
De samlede drøftelses-udsagn og konklusioner medtages i referatet til fremadrettet handling for mu-
seet. 

7. Evt. 

 
Museet er vært ved kaffe/te og brød under mødet  

Med venlig hilsen Marianne Krämer, formand 


