Referat af Fællesmøde mandag 5. nov. 2018 kl. 12 på Hørvævsmuseet
Mødet startede kl. 12:40 efter en god frokost med tærter og salat, vin, øl og vand.
Tilstede var ca. 35 af museets frivillige.

Dagsorden
1.

Valg af dirigent
Marianne N blev valgt

2.

Beretning om bestyrelsens arbejde
se dokumentet ” Fællesmøde 5.11.2018 - Mariannes indledning”

3.

Aktuelt om Museets økonomi
Regnskabet ser godt ud: resultatet for 1. jan – 5. sep. er 148.992 kr., 14.427 kr. bedre end samme
periode 2017.
Indtægterne 1.1-5.9 er 418.956 kr. eller 60.588 kr. mere og udgifterne er 269.965 kr. eller 14.427
kr. mindre end samme periode sidste år.
De forbedrede indtægter falder mest på entreer og cafe foruden sponsorater fra Østifterne, Tryg
Fonden og Uldkredsen,

4.

Udvalgenes arbejde, beretninger, planer, samt drøftelse af samme.
Udvalgene forventes at præsentere egne udvalg samt fremlægge evt. emne/emner til drøftelse. Såfremt udvalgene har større emner til drøftelse anmodes dette fremsendt til formanden senest en uge før mødet, således emnet kan sendes til mødets indbudte deltagere.
a. Bygge-og anlægsudvalget
ved Niels J: Godset har betalt os for at male vinduer udvendigt, de har repareret indgangsdøren til cafeen.
Der er lavet en plan for at forny dele af køkkenet.
Vævehallen trænger til maling, Niels er begyndt med vinduerne, men vægge og loft skal også males. Det planlægges at flytte plancherne fra Tommerup Hørfabrik og Tommerup Væveri til cafeen efter julesalget.
Der planlægges at lægge varmt vand ind ved håndvaskene på toiletterne i vævehallen.
Der efterlyses bedre lys udendørs for at undgå at nogle falder og brækker ben.
b. Rundvisnings- og vagtplansudvalget
ved Lone: Vi mødes sidste onsdag i hver måned for at planlægge vagter for den kommende
måned.
Vi mangler folk til at passe cafeen – det er svært at få besat alle vagter i her.
Vi påtænker en hvervedag i foråret.
c. Cafeudvalget
ved Birthe: Vi kører med et enkelt sortiment for at vi fortsat kan bevare elite-smiley og af

Hørvævsmuseet, Nårupvej 30, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 72 28 85, ma.-fr. kl. 9 -12 og i museets åbningstid
SEnr.: 17067494

E-mail: kontakt@hørvævsmuseet.dk
Hjemmeside: hørvævsmuseet.dk
Fynske Bank Konto: 6851 1012483

hensyn til de mange frivillige. Det vil vi fortsætte med.
Cafeen går godt.
d. Butiksudvalget
ved Helen: vi har en god historie: vi har til dato solgt 1300 poser med strikkekit til karklude.
Butikken fungerer i øvrigt godt, salget er stigende. Ellen er gået ind i udvalget som vikar –
det går rigtigt godt
e. Museumsudvalget
ved Bodil: vi har fået meget ros for denne sæson. Næste sæson udstiller Jette Nevers. I 2020
laver vi temaudstilling om skolehåndarbejde i samarbejde med Den danske Håndværks og
Designefterskole i Skjern. Cafeudstillingerne er også på plads. Vi har også udstillere for de
kommende år.
Udvalget har 6 medlemmer plus Marit SJ og Anne Marie Egemose som gerne støtter når
der er brug for dem.
Vi efterlyser flere deltagere i dette udvalg, bl.a. har vi brug for personer der vil være med til
at registrere indkomne varer.
f.

Maskinudvalget
ved Anders: status i dag: 5 ud af 7 væve kan væve. Især væv 2 og navnevæven har drillet meget og leverer for lidt, men vi arbejder på sagen. Uffe arbejder på en væv som skal producere broderilærred. Korthuggermaskinen kører godt.
Gunhild B foreslår vi køber en ny gammel væv. Maskinudvalget mener umiddelbart at det
er de gamle væve vi skal satses på – nyproduktion er ikke vores første valg. Men skulle nogle falde over et godt tilbud…

g. PR-udvalget
ved Else: udvalget kører efter de faste rutiner med pressemeddelelser, hjemmeside, Facebook og annoncer. Dvs. nu går vi snart i gang med næste års brochure og PR for den kommende sæson. Den kommende sæson er jubilæumssæson eg det vil præge vores arbejde.
Vi kan sagtens bruge flere personer i udvalget.
h. Skoletjenesten
ved Anders: de sidste tre år har det været en stor succes, vi har plads til 16 klasser og har
haft fyldt op. Vi har måtte sætte restriktioner: kun en dag, ikke samme klasse flere gange.
I år har vi kun besøg 8 dage i år pga. besparelser i Assens Kommune.
i.

Aktivitetsudvalget
ved Anne: vi har mange ideer til jubilæumsåret: aktivitetslørdage måske endda hver lørdag.
Vi kunne dele hørfrø ud til frivillige, dyrke hør i plankasser udfor cafeen.
Vi har ideer til foredrag.

j.

TUS-udvalget
ved Marianne K: Vi har en ansøgning hos A.P. Møller Fonden og Spar Nord Fonden. Vi får besked i løbet af 3-6 mdr.
Vi har søgt og fået underskudsgaranti hos Assens Kommune under en evt. byggeperiode.
Det er positivt at vi trods nedskæringer i kommunen har fået bevillingen.

k. Forretningsudvalget
ved Marianne K: Dækket af bestyrelsen mm. Men udvalget har da holdt få møder, følger
regnskab mm.
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l.

Souvenirudvalget
ved Birgit K: vi har lavet nogle småting og holder øje med hvad der sælger.
Obs: symaskinen i kontoret ved maskinhallen må bruges af alle frivillige.
De mindre – og billige – ting er populære hos vore gæster.

5.

Valg til udvalgene
Se resultatet i skemaet på hjemmesiden: hørvævsmuseet.dk/frivillige/bestyrelse-ogudvalg/udvalg

6.

Temadrøftelse: Hvad skal vi tænke/gøre for museet, for at lykkes i fremtiden?
Drøftelsen planlægges ved snak ved cafebordene, med efterfølgende drøftelse i plenum.
De samlede udsagn og konklusioner fra drøftelsen medtages i referatet til fremadrettet
handling for museet.
Der var livlig diskussion ved alle bordene. Det følgende er et forsøg på referater fra grupperne i
den rækkefølge det blev sagt, dvs. der er ikke meget forsøg på at systematisere udsagnene:
 Hørvævsmuseet skal satse både på produktionsvævene og på historien fra Opstadsvæv til
computervæv…
 En ny væv skal både passes og vedligeholdes, og måske væver den med bomuld og ikke hør.
Men vi skal have åbne øjne for ny gammel væv. Flere gav opbakning til ideen
 Vi trænger til at få shinet vores udstilling op, start i håndvæveafdelingen og plancherne om
Tommerup Væveri og Tommerup Hørvæveri. Vi starter med at besøge Vestfyns Museum og
snakke med dem.
 Håndvæverummet er mørkt og dystert, loftet burde lysnes og lyset forbedres
 Johannes Larsen Museet har også mange frivillige som er inddelt i 5 udvalg: Mølleudvalg, haveudvalg … De oplever også der at der skal arbejdes på at få frivillige ind.
 Vi skal sørge for at have nok af egne produkter til salg i butikken
 Vi kunne gøre mere for at udleje vores lokaler – fx til møder og arrangementer for andre foreninger
 Vi skal sørge for at avertere efter frivillige, fx forskellige vævere
 Fyens Væve- og Textilkreds eller andre kunne holde kurser hos os
 Vi kunne holde flere foredrag, have kurser i fx brikvævning, billedvævning, …
 Vi kunne holde skiftende udstilling af de mange fine donationer som bare ligger gemt væk
 Der kan gøres mere ud af udenomsarealerne – gøre dem lidt mere tillokkende. Bygningerne
ser ikke spændende ud udefra, fx dørene
 Promover os som kaffe-kage-sted – en måde at få folk indenfor dørene
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 Vi skal holde fast i det tekstile
 Tekstile aktiviteter om lørdagen er en god dag.
 Søge nye samarbejdspartnere. Verninge Husflid kunne vist godt tænke sig at samarbejde med
os, at bruge vores lokaler
 Fremtidens museumsgæster går efter oplevelser de selv kan få fingrene i.
 Vi skal fortsætte med udstillinger og med stadig fornyelse
 Vi skal finde på tiltag for at hverve nye frivillige.
 Brug jubilæumsdagen som appetitvækker med et festligt indslag, fx Hjernemadsen eller Marie
Frank.
 Vores café er populær
 Vi skal sælge gaveartikler, måske have varer i kommission
 Større skoletjeneste
 Kurser i genbrug – specielt for generationen i midten, de kommende pensionister, Inspireret
af Vestsjællandske vævere
 Kombination af interesse og iværksætteri inden for vævning/håndarbejde
 ”frivillig uden at få dårlig ryg”
 Det gode liv der giver mening.
 Folk kommer fra Bogense til Ringe for at dyrke det gode seniorliv her. Man bliver taget fantastisk godt imod her.
Tak for alle input. Bestyrelsen arbejder videre med tankerne
7.

Evt.
Ulla havde repræsenteret os på Godthåb Hammerværk som også er et godt sted med meget frivilligt arbejde. Hørvævsmuseet havde sponsoreret lotterigevinster som blev taget vældigt godt
imod.

Marianne K takkede alle for et godt møde.
Referent: Else
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