
Referat af museumsudvalgsmødet på Hørvævsmuseet, mandag den 24.september 

2017, kl. 12.00 

Til stede: Bodil Lindeloff, Gunhild Berg, Kirsten Råhauge, Anne Drasbæk, Karen Hansen og Marianne Nielsen 

Dagsorden: 

1. Evaluering af sommerens udstillinger 

2. Procedurer ved  Workshop og ferniseringer. 

3. Efterårsferiens udstilling. Hvem er ansvarlig for hvad?. 

4. 2019 er jubilæumsår med udstilling af Jette Nevers. Vi skal finde aktiviteter til erstatning for 

manglende skift af udstilling i Cafeen. 

5. Tema udstilling 2020 er elevarbejder. Hvad er titlen?. 

6. Forslag til 4 cafeùdstillinger. Ansvarlig?. 

7. Temaudstillinger i 2021 er det ”brud”? Forespørgsel fra Helle Rans og Susanne Nielsen. 

8. Temaudstilling 2022, Helle Vonsild 

9. EVT. 

10. Næste møde. 

Ad 1. Vi skal passe at vores udstillinger er enkle og overskuelige, ikke for mange ting i montre 

Ad 2. Der skal findes en løsning på hvorledes udstillers varer bliver registeret, Bodil tager en snak med jane     

          om et regneark, således at dem ved kassen kan registrer hvad der er solgt fra udstillingen. 

          Workshop: Hver udstiller arrangere selv sin workshop, i nogle tilfælde kan det gå ind over aften- 

          Skolen. 

          Fernisering: udstiller arrangerer selv sin fernisering, med invitationer til venner og bekendte, HVM   

          sender ud til medlemmer. 

          Vi må gøre det klart for udstiller at der er en åbningsdag , og senere en fernisering,   

        og en dag hvor de  kan møde kunstneren , og evt. workshop dag, hvis de ønsker det. Det skal kor- 

         rigeres med HVM pr. ansvarlige.   

Ad 3. Efterårsferien byder på en udstilling af hviskestykker og duge af Bodil BÛlow,  

          Brudekjoler i Hør. 

          Tasker fra aftenskolens vævehold, Karen og Marianne er ansvarlige for opsætningerne. 

Ad 4. Jette Nevers udstiller i Cafe`og  udstillings lokalet, der er styr på tingene, Jette har søgt fondsmidler, vi  

          ser frem til udstillingen. 



         Workshop i perioden hvor Jette udstiller, her nogle bud: Musik, sang, billedvævning, boldesyning, 

          Nålefilt, knytning, patchwork, løbbinding og Rokketræf. 

          HVM har 2019 jubilæumsår, medlemmer inviteres til reception i juli mdr. 

Ad 5. 2020 udstilling af elevarbejder fra Den danske Håndværk og Design efterskole i Skjern  

          Cafe`udstilling Strik ved Inger Odgård, Filt ved Mette Østmann, Barkflet ved Kirsten Ploug, 

          Vævning Helle Vonsild. 

          2021  Væver  Anne Marie  Egemose og skulptur Erik Brandt. 

           2022 Brudekjoler ved Jette Dalgård. 

Ad 6. Jette Nevers  foredrag  tirsdag den 28. maj 2019 

         Møde i uge 3, møde med Jette Nevers og pr. udvalget Ole, Else og Bodil 

        HVM åbner sæson,  Lørdag den 4. maj 2019 med musik. 

Ad 10. Fællesmøde mandag den 5. nov. 2018 kl. 12.00, museumsudvalget mødes kl. 11.00 

             Museums udvalget ønsker at spørge Anne Marie Egemose om hun vil være en del af   

             Museumsudvalget. 

  

Den 24.09.18 

Referent   Marianne Nielsen 
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