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Fællesmøde den 5. november 2018 
Velkommen til fællesmødet, der i år bliver afholdt på en mandag i forlængelse af en ”arbejdsdag”. 

 

Fællesmødet er jf. vedtægterne et møde, hvor de frivillige i et fælles forum kan drøfte, hvorledes vi ud-

vikler og kan udvikle museet, museets aktiviteter og den måde, som vi har indrettet os på i et interesse-

fælleskab. 

Derfor er det vigtigt, at der er flest mulige tilstede, at alle har rum for at blive hørt og tilkendegive ideer 

for, hvordan vi skal bruge 2019 i et fælles billede for museet. 

I 2018 har vi igen oplevet, at der er kommet nye frivillige til, og det er med stor glæde at byde alle nye 

velkommen. 

Vi har brug for frivillige med forskellige interesser og ressourcer, samt forskellige vinkler for hele tiden 

at sætte fokus på dagen i morgen, og hvad der skal ske der. 

Vi har desværre også måtte sige farvel til frivillige, der er gået bort, det er trist, hver gang der er en der 

ikke kommer mere. 

 

I 2018 har vi prøvet noget nyt ”Markedsdag”, en succes, hvor mange var engageret og aktive. Der kom 

mange gæster og vi fik solgt meget fra småt til stort i alt med et regnskab for dagen – en omsætning på 

46.562,36 kr. 

 

Vi har også i år haft godt salg af egne varer i butikken: 

Produkterne gennemgår flg. proces fra tråd til færdig salgsartikel.: 

Vævede tekstiler på industrivævene 

Afpudsning af tekstilerne i sy-pudsestuen 

Opsætning i butikken samt prissættelse 

Kontakt til besøgende/gæster for salg. 

Vi har endvidere salg af butiksvarer på hverdagsformiddage, hvor der kommer ”kunder” for at købe 

specielle produkter til gaver og lign. 

Tak til Ellen for at du passer museet så godt på alle dage på mange områder. 
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De forskellige udvalg er ikke bare aktive, men meget aktive. 

Udvalgene /Tovholdergrupperne er kerneområder, der spiller godt sammen. 

 

Det er lidt specielt at opleve et sted, hvor der ikke er chefer, men mange spillere med hver sin funktion 

en struktur der kræver: 

Mantraerne er Gensidighed, respekt, interessefællesskab og motivation. 

 

Fælles bruger vi: at se, høre og ville hinanden, samt fælles eftertanke hver gang vi har haft en aktivitet 

eller lign. 

Eftertanken er og har været en af de gnister, der leder frem til den næste handling. 

 

Vi har igen haft spændende udstillinger som tema og i cafeen. 

En velfungerende Cafe med musik på udvalgte søndage. 

 

Vi har atter haft en efterårsudflugt, der har været interessant og oplysende, denne gang til det Sjæl-

landske. Tak til arrangørende for en god, super god dag.  

 

Vi har siden sidst haft Skoletjeneste med succes i efteråret 2017.  

Netop dette er til udfordring i år på grund af politiske tiltag i Assens Kommune. 

Vi følger opmærksomt, hvordan vi som er en selvdreven organisation påvirkes af omverdenens tiltag, 

og prøver at lære deraf.  

 

TUS-projektet lever, vi har tilsagn til 2 mio. Kroner, og har sendt ansøgning til Mærsk Møller fonden for 

de resterende 3,3 mio kroner. 

Projektet er blevet beskåret, og vi er selv siden i sommer blevet fundraisere for at samle de resterende 

mio. Kr. 

 

Vi har haft flere besøgende optalt september 2018, sammenlignet til sidste år på samme tidspunkt, 

dette er fulgt op med interesse, idet vi hævede entreen med 10 kr., indtil nu har det virket ok.  
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Tak til alle, det er jer der er museet. Uden frivillige intet museum, og socialt samvær. 

 

I dag bedes alle kikke på udvalgene, opgaverne og tilkendegive om det er disse områder der forsætter i 

2019, eller om der er ændringer i sammensætning af grupperne og fokusområderne.   

 

Næste år er jubilæets år – et 25 års jubilæum – hvis det havde været et sølvbryllup, ville der måske have 

været taler om gode takter i et fælleskab og fokus på opnåede resultater (børn, bolig, rejser, venner og 

etc.) Samt ønsker for de kommende 25 år. 

 

Hvordan med os!? 

Hvad ønske vi for de kommende år?  

For museet? 

For det sociale samvær? 

For kommende aktiviteter? 

Hvilke vigtige mål skal vi have? som vi selv kan deltage i og kan videregive til de der kommer sammen 

med os og efter os! 

 

Vi er et museum der lever på grund af mennesker /frivillige der vil det. 

Vi er personer med personligheder og temperamenter og meninger. 

Vi repræsenterer os på en skala fra 1-10 ved at ville det forskelligt og alligevel i fælleskab. 

  

Med dette vil jeg gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til en hyggelig og livlig eftermiddag. 


