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Samordningsudvalg vedr. jubilæet 

Møde på Hørvævsmuseet 14. jan. kl. 12 
 

Til stede: Marianne K, Bodil, Jonna, Ellen J, Lis B og Else. Afbud fra Birthe 

 

Dagsorden bestod af et eneste punkt: Jubilæet og snakken gik som sædvanligt vidt omkring. 

Dette er et forsøg på et referat… 

 

1. Jubilæumsfest kun for medlemmer, lørdag den 15. juni 

a. Aktivitetsudvalget har ansvaret 

b. Medlemmer skal melde sig til og betale på forhånd, gerne via nettet. 

c. Program – foreløbigt: 

kl. 11: Foredrag med udgangspunkt i HVMs virke med Anne Kirketerp 

Kl. 12.30: Frokostbuffet 

Kl. 14: Koncert ved Fionia, et lokalt folkemusikorkester 

Kl. 15. Slutte af med kaffe 

d. Obs: det er en lørdag med almindeligt åbent fra kl. 13. 

e. Der er lavet aftale med Ane Kirketerp 

f. PR-udvalget sørger for at invitere medlemmer ca. 1. maj med tilmeldingsfrist ca. 

1. juni 

2. Åbent hus på jubilæumsdagen, tirsdag den 9. juli 

a. Cafeudvalget har ansvaret 

b. Receptionen foregår i telt, gulv er nødvendigt, der skal nok også være stole og 

borde 

c. Korte taler ved: Marianne, Skoda, Kurt Reindel og Inger Smedegård har givet til-

sagn – desuden er borgmesteren og Rantzaus blevet spurgt. 

d. Rosinante er engageret til at underholde – der skal laves aftaler om formen 

e. Der skal bestilles receptionsmad / fingermad udefra (fx Arena Assens eller 

Kjærs) 

f. PR-udvalget sørger for at invitere specielt indbudte gæster og sørger for omtale 

på hjemmeside mm 

3. Jubilæumsskriftet 

a. Ole og Bent B er tovholdere 

b. Pt. skriver udpegede forfatter på hvert sit kapitel indtil 1. februar 

c. Der regnes med et oplag på 1000 eksemplarer. Alle medlemmer og de specielt 

indbudte gæster skal have et eksemplar hver, resten skal sælges 

d. Medlemmer: vi foreslår at sætte label med navne på, stille bøgerne i en kasse 

og give medlemmerne besked om at de bogen afhentes på Hørvævsmuseet 
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e. Fynske Bank har bevilget 25.000 kr. 

f. Energifonden søges pt om yderligere 25.000 kr. 

4. Foredrag der lægger op til jubilæet 

Der er planlagt: 

a. Historisk foredrag i feb./mar. om Hørfabrikken og Hørvæveriet 

b. Et foredrag om anden ikke-tekstil brug af hør 

5. Plantekasser 

a. Aktivitetsudvalget planlægger at lave en række plantekasser til at så hør i foran 

museet. 

b. Det planlægges at søge Pindstrup om midler til dette 

6. Renovering af håndvævesalen 

a. Ole, Bodil, Bent B, Anders, Lis B og Marianne holder møde på onsdag og drøfter 

tidsplan samt indkaldelse til et fællesmøde om planerne 

7. I øvrigt 

a. Det blev vedtaget Else laver et stort opslag på døren til kaffestuen med et ske-

ma over jubilæumsårets indhold, tovholdere for de enkelte dele, hvad de om-

fatter, hvad der er sket og fonde der søges eller har bevilget midler. 

Dette skema skal så løbende vedligeholdes af de involverede. 

8. Næste møde 

mandag den 4. februar kl. 12 

 

 

Referent: Else 

 

 


