
Referat af møde i museumsudvalget onsdag den 26. juni 2019 på Hørvævsmuseet 

Tilstede: Gunhild B, Karen H, Anne D, Marianne N, Kirsten R, Bodil L + referent Else H 

1. Siden sidst 

… 

2. Evaluering af Jette Nevers’ udstilling 

Der var enighed om at det er en meget smuk og enkel udstilling. Den trækker folk til 

langvejs fra. Imponerende at Jette har lyst til udstille hos os. 

Man kan beklage at der ikke er skiftende cafe-udstillingerne, men sådan er det i år! Og 

det er i øvrigt arbejdsbesparende at der ikke skal hænges nye udstillinger op med alt 

det andet der foregår på museet i år. 

3. Udstillingsaftaler for 2020. Hvor langt er de? 

Der mangler underskrevne aftalepapirer fra alle, men alle har fået dem. 

Flere detaljer – se referatet fra mødet 18.3.2019 

a. Temaudstilling: Den danske Design- og Håndværksefterskole hele sæsonen 

(ansvarlig Marianne N) 

b. Mette Østman, filt 

(Ansvarlig: Marianne Nielsen) 

c. Inger Odgaard, stik, skulptur og billede 

(Ansvarlig: Kirsten Raahauge) 

d. Kirsten Ploug, bark og flet  

(Ansvarlig: Kirsten Raahauge) 

e. Helen Vonsild 

(Ansvarlig: Marianne Nielsen) 

4. Udstillingsaftaler for 2020. Hvor langt er de? 

Aftalepapirer sendes ud efter næste møde og inden julesalget 

a. Temaudstilling Anne Marie Egemose og Erik Brandt uge 17 – 38 

(Ansvarlig/Kontrakt: Anne Drasbæk) 

b. Greve Væveskole  

(Ansvarlig: Marianne Nielsen) 

c. Væver Bodil Bülow,  

aftalepapir er lavet 

(Ansvarlig/kontrakt: Bodil Lindeloff) 

d. Billedkunstner Elise Damgård Andersen 

Kirsten Birkedal Vagner, keramik i montre og podier 

(Ansvarlig/kontrakt: Anne Drabæk) 

e. Papirkunstner Jette Nørregård, Ebeltoft 

(Ansvarlig/kontrakt: Marianne Nielsen) 
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5. Temaudstillingen i 2022 har vi et tilbud om hørkjoler 

Lotte Dalgård hørkjoler 

Der skal skaffes sorte giner, købe brugt, leje, søge fondsmidler – hvis ikke Lotte selv 

har. 

6. Efterårsferien 2019. Vi udstiller duge fra museets magasin. Er der nogle 

spørgsmål til det? 

Vi udstiller i cafe og udstillingslokale, evt. ind i håndvæverummet i stedet for 

jubilæumsudstillingerne der (Karen H og Marianne N er ansvarlig) 

Obs: der skal være plads til aktiviteter og præsentationer. 

a. Duge fra museets magasin 

b. Fotostater, plancher af bordækning mm 

c. 1-3 borde med opdækning  

d. Foldede servietter i montrerne 

7. Evt. 

Butikken er glade for de montrer der er flyttet til butikken fra cafeen, så der skal 

anskaffes nye til cafeen. 

Husk reception 9. juli kl 13-16 – der er kommet mail ud til alle. 

Nyt møde mandag den 28. oktober kl 12 

 

Referent: Else H 




