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Referat af PR-udvalgsmøde mandag den 6.11 2017 kl 12 
Tilstede: Ole G, Lis B og Else H 

Ad 1. PR for foredrag 10.11 
Nyhedsbrev, hjemmeside og Kultunaut – √ 
Det sker - Lis B 

Ad 2. Problemer med Google Business 
– prøv at google “Hørvævsmuseet” og se hvad Google skriver om os 
Vi kan (pt?) ikke skrive på Google at museet ikke har normalt åbent i vinter. Det er først muligt 
når julesalget er overstået (det er muligvis logisk for dataloger – ikke for så mange andre!). 
Til gengæld er det muligt at skrive et lille ”indlæg” om museet.  Lige nu står der: 

Kom til julesalg på Hørvævsmuseet 18. nov.-19. nov. Hørvævsmuseet har julesalg den 18. og 
19. november kl 10-16. Hørvævsmuseets egen butik og cafe har naturligvis åbent - og resten af 
museet er fyldt med boder med kunsthåndværk i høj kvalitet. 

Derefter skriver vi noget i denne stil. Det skal ændres af og til – mindst når google synes det…: 

Sæsonen på Hørvævsmuseet er slut og museet åbner først igen i maj. Vi åbner dog altid for 
grupper på mindst 10 personer der melder deres ankomst i forvejen på telefon 64 72 28 85, 
ma-fr kl 9-12. Entreen omfatter altid tilbud om en rundvisning. Det er også muligt at bestille 
servering af te / kaffe med kage eller andre lettere retter i cafeen. 
Museets butik er åben mandag-fredag kl 9-12. 

Ad 3. Julesalg 18-19. dec 
Nyhedsbrev?  Har Ole allerede taget sig af - selvom jeg lovede at gøre det  
Hjemmeside √ 
Facebook - Ole 
Annoncer i Fyens Stiftstidende 12.11, og lokalaviserne hhv. 7.11 og 14.11 – √ 
Pressemeddelelse - Helen og Ole 
Kultunaut – √ 
Det sker - Lis  

Ad 4. Er der mere på denne side jul? 
nej 

Ad 5. Brochure for 2018 
Museumsudvalget er snart klar med udstillingsprogram – se referat fra 23. okt: 
http://hvm-krengerup.dk/frivillige/category/museum/ 
Vi satser på at få den elektronisk udgave klar i februar - og trykke den i marts så brochuren er 
klar inden påske. 
Der skal nye billeder, og naturligvis nyt udstillingsprogram. Husk at få væveknuden med denne 
gang! 
Else laver oplæg 

Ad 6. Ideer til at holde interessen fanget: hjemmeside, Facebook, nyhedsbreve… 
Ole vil publicere småfilm løbende på Facebook- Vi køber kamera mm for knap 3000 kr. 
Artikel i Fora? Ole snakker med Lotte Helle fra Foras blad 
Ole har en ide om børneaktiviteter /skattejagt ”Find den røde tråd”. Vi tænker videre… 

Ad 7. Andet 
Vi ser på logo og fonte - Ole snakker med grafiker om pris for en pæn opsætning af vores logo 

Ad 8. Evt. og næste møde 
10. januar kl 12 
 

Referent: Else H 
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