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Referat af Fællesmøde lør. 4. nov. 17 kl. 10-12 på Hørvævmuseet  

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
Marianne N 

2. Beretning om bestyrelsens arbejde  
Bodil L læste uddrag af beretningen. Se dokumentet Beretning til Fællesmødet den 4. november 
2017.pdf ved dette referat. 

3. Aktuelt om Museets økonomi 
Else H oplæste punktet fra referatet af sidste bestyrelsesmøde.  
Der blev spurgt om regnskab for efterårsferien og sommeren som bestyrelsen ikke havde med. 

4. Udvalgenes arbejde, beretninger, planer, samt drøftelse af samme 
a. Bygge-og anlægsudvalget 

Gunnar B læste op fra Niels J. Alle punkterede ruder i maskinhallen er udskiftet og der er sat ru-
der op ved ventilationshullerne. Vinduerne fuges med kit. Det skulle forbedre isolationen af ma-
skinhallen. 
Hoveddøren i cafeen trænger voldsomt til en reparation 

b. Rundvisnings- og vagtplansudvalget 
Birgit K.: det har gået godt med at få vagterne besat. Men Lis B mener det lidt for meget er Tor-
denskjolds soldater - vi kunne bruge flere. Lis B foreslår et hvervemøde igen. Ellen er en fanta-
stisk hjælp. Desuden ser her altid pænt ud: rengøringen i top og butikken pæn. 
Sig til alle vi kender at vi har et godt sted her og foreslå dem at komme hertil. 

c. Cafeudvalget 
Tilbuddet er fast, bortset fra æblekagen i efterårsferien. Den gentages nok til julesalget. 
Rengøringen (som hører under cafeudvalgets ansvarsområde) er meget vigtig, helt i top og usyn-
lig! 
Husk hovedrengøringen i april 

d. Butiksudvalget 
Karen Margrethe O: vi er ved at lave en opdatering af butiksudvalgets opgaver.  
Som eksempel på varessalg: Nu har vi solgt 91 karklude af hør og strikkekit for 33 000 kr. 

e. Museumsudvalget 
Bodil L: alle aftaler til 2018 og 2019 er på plads, og vi er på vej med 2020… Se referater fra Muse-
umsudvalget. 
Vi får meget forærende fra folk som henvender sig til museet for at få lov at udstille her: fx udstil-
ler vi en brudekjole i hør i efterårsferien og har fået kasser med meget fine håndklæder, viske-
stykker, tørklæder i damaskvævning fra 83-årig væver. Begge dele fra aktive vævere som opsøger 
os. 

f. Maskinudvalget 
Anders H: Uffe er gået i gang med dornier-væven. Vi har kontakt med en mand der har vævet på 
den i 20 år. Han vil hjælpe os i gang når vi er klar.  
Pt kører fem af seks væve i maskinhallen, korthuggermaskinen kører fint takket være Vagns ind-
sats. 

g. PR-udvalget 
Hårdt arbejdende udvalg – som de fleste andre - bestående af Lis B, Ole G og undertegnede. Med 
Ole har vi fået en der ved noget om PR  
I det forløbne år her vi lavet en nyskabelse: en brochure som kun gælder for ét år og som er trykt 
på alle tre sprog. Og den skal jo så have sin efterfølger i 2018. 
Ellers har det været ”business as usual”: vi laver PR for museet på hjemmesiden, Facebook, og nu 
også Instagram, skriver ”Orientering til vore medlemmer” efter generalforsamlingen, sender ny-
hedsbreve til medlemmer og interesserede, laver plakater, skriver museets arrangementer ind i 
Kultunaut, ”Det sker”, annoncerer lidt…  
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Vi har indtil nu annonceret fast i ”Danmarks Gruppeguide”, men den er dyr – og vi tvivler på den 
bruges så meget mere. Vi planlægger at bruge pengene på annoncer på skift i de fynske lokalavi-
ser i løbet af sæsonen. 
Pressemeddelelserne har Helen indtil nu stået for - og det har hun gjort godt: kort, informativt og 
meget stabilt. Helen har meddelt at hun holder en pause, så opgaven falder nu tilbage til PR-
udvalget. Mange tak for de pressemeddelelser du har skrevet - har du selv talt hvor mange det er 
blevet til? 
Marianne N. foreslår at vi bruger Foras blad - få en journalist ud og skrive en artikel. 

h. Skoletjenesten 
Anders H: skoletjenesten kører bare derudaf, i år har vi 15 vævedage med besøg fra 11 skoler. 

i. Aktivitetsudvalget 
Gunhild B: lille udvalg med Jonna, Niels J og Lis B. Mange krævende møder fx omkring efterårsfe-
rien. Og fx var Fyraftensmødet, søndagscafeen og udflugten i vores regi.  
Foredragene var et besøg på at forberede efterårsferien, men også noget selvstændigt. Det var 
ikke tilløbsstykker, men gav et godt indblik i hvad vi kan og ved her på Hørvævsmuseet.  
I efterårsferien var 42 aktive. De var både med til at skabe og nyde det gode samvær. 
Bent B. gør opmærksom på at flere af Uldkredsen aktiviteter er gået over til os. Og minder om fo-
redraget på fredag 10.11 kl 15-17. 
Lis B: 6.11 Anne Marie Egemose har inviteret alle aktive ud til sig. Mandag 13.11 møde i Aktivite-
tetsudvalget med evaluering af efterårsferien og nedsættelse af ny gruppe. Også evaluering af 
udflugten og nedsættelsen af ny gruppe. 
Ved håndsoprækning blev der givet stort opbakning til et nyt fyraftensmøde 

j. TUS-udvalget 
Vi skal have møde med Isager og afventer svar på Assens Kommune forhåbentlig med tilsagn om 
opbakning 

k. Økonomi- og ekspeditionsudvalget  
Et fast udvalg bestående af formand, næstformand, sekretær og kasserer nævnt i vedtægter 

5. Opdatering af udvalgenes medlemmer 
Listen er opdateret - se dokumentet: Forretningsorden nedsatte udvalg 4.11.2017.pdf 

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 vævemaskiner 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 sær-
deleshed, herunder særligt hørvæveriets historie på Vestfyn og den nu ophørte "Hørfa-
brikken i Tommerup"  

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 
museet. 
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Anders H spurgte på bestyrelsens vegne om hvordan vi vil vægte de fem områder og arrangerede 
gruppearbejde om det. Gruppediskussionen resultater diskuteres i bestyrelsen. De var i gennemsnit: 
 Museumsdrift  21 
 Maskiner etc.  22 
 Produktion   20 
 Undervisning   22 
 Social aktivitet  16 
 I alt  100 
At det sociale ligger lavere skyldes at en gruppe syntes at det var et dejligt gode og ikke en museumsop-
gave. Ellers var der bred enighed. 

Evt. 
Resultatet af undersøgelsen Hvad er det lige I aktive går og laver? Er brugt til at opdatere opgaverne i 
medlemslisten på kontoret. I bedes selv være opmærksomme på at holde den a jour - både vedr. je-
res egen bidrag og hvad I ved andre går og laver. 
Vi har fået en henvendelse om det uheldige i at navne og adresser for aktive ligger på nettet (på den 
interne del af hjemmesiden) og frit kan googles. Derfor bedes alle udvalg sørge for at det ikke sker – 
altså kun at omtale folk med fornavn + et enkelt bogstav (fx Else H) i referater der lægges på nettet. 
Lis R reklamerer for udstillingen om Mali der hænger indtil 11. jan. 
Kirsten P og Vagn P takker for modtagelsen som frivillige på Hørvævsmuseet.  
 
Tak for et godt møde 
 

Referent: Else H 

 

 


