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Bestyrelsesmøde den 9. september 2019 kl. 12.00 på Hørvævsmuseet 

Mødet er berammet til 2 timer. 
Tilstede: Niels J, Bodil L, Lone B, Marianne K, Anders H, Else H, Birthe T 

Fraværende med afbud: Ole G 

Referent: Else H 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendelse af referat fra sidste møde den 24. juni 

Begge dele blev godkendt 

2. Regnskab 

Regnskabet opfølgning fra sidst 

Indtægterne er pæne i år. Fx 32.472 kr. mere i entre, og i alt 37.812 kr. mere i indtægter. 

Trods jubilæet har vi 2. september et overskud på 58.033 kr. 

Jubilæumsregnskab 

Jubilæet (inkl. Jubilæumsskriftet) har kostet os ca. 56.000 kr., overslaget lød på 100.000 kr. så vi har 

holdt os pænt under det forventede. Vi mener jubilæet har givet meget goodwill og god PR og var 

pengene værd. 

Fondsregnskab/Velux 

På nuværende brugt 45.000 kr., så vi har 60.000 kr. tilbage. Det skal afregnes i løbet af november. 

Vi kan fx købe montre, lamper, led-pærer, it-skærme, fryser, stillads og lydisolering til kantinen – 

men det skal være inden november! Snak med Marianne eller Ole om hvad der kan komme ind un-

der denne donation. 

3. Udvalg jf. godkendelse af dagsordenen 

Forretningsudvalget referat fra møde den 26. august (medsendes som bilag) 

TUS- udvalget – opfølgning af mødet den 2. september med Arkitekt Isager 

Marianne, Lone, Bodil, Anders og Ole havde godt møde med Andreas Isager om at tilpasse projek-

tet til de midler vi allerede har, men stadig med bibeholdelse af visionerne. Flere fondene er kon-

taktet og har godkendt udskydelsen af projektet. 

Isager skal revidere skitserne, have byggestyringen og skal med at finde fagentrepenører. 

Cafeudvalget 

Reviderer priserne på drikkevarer fra 1. januar 

20. september er der koncert på Slottet. Vi er kontaktet om et lettere traktement i denne forbindel-

se. Det har vi tilbudt for 165 kr. 

Der skal indkøbes nyt bestik i den anledning og til fremtidig brug. 

Efterårsferieudvalget under aktivitetsudvalget 

Samme koncept som sidste år – og forberedelsen kører godt. 

Skoletjenesten er sat i gang 

Skoletjenesten lever i bedste velgående. Der er booket 16 vævedage og 2 privatskoler udenfor 

kommunen står på venteliste. 
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Forslag til Billede/fotos arkiv i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup. Ole oriente-

rer og oplyser. Drøftelse og beslutning. 

Ole har haft et møde med Orla Andersen, aktiv i Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup. De er interessere-

de i at få billeder fra Tommerup Væveri og Tommerup Hørfabrik lagt ind på . www.arkiv.dk, som er 

en hjemmeside for lokalhistorie. Han vil scanne alle de fotos vi har fra Tommerup ind på deres go-

de scanner og journaliserer dem så de bliver søgbare for alle. De vil blive oprettet under egen ru-

brik på arkiv.dk. 

Inger Smedegaard har en del gamle film og billeder som vi kan/bør digitalisere. Det kan vi sikkert 

også få hjælp til fra Orla. 

Bestyrelsen bakker helt op  

4. Pårørendeliste 

Pårørendeliste til frivillige. 

Der er forslag om oprettelse til en pårørendeliste, så museet kan få let tilgang til at kontakte 

pårørende, hvis der opstår en alvorlig situation for en frivillig, og den frivillige ikke kan svare 

for sig selv. 

Drøftelse og beslutning ved mødet.  

Bestyrelsen ser der kan være et problem hvis en person står alene i en alvorlig situation. Men vi 

mener det er at skyde over målet. Der skal først og fremmest tilkaldes den nødvendige hjælp (læs: 

112) og så må de have ansvar for at kontakte pårørende hvis vi ikke kan klare det. 

5. Opfølgning af afholdte møder/aktiviteter? 

Assens for fulde sejl 

Vi fik en masse reklame 

Turistnetværk – Ole informerer (udsat fra sidste møde) 

Næste møde er den 25/9, og handler om Instagram. Vi er i gruppe med Skoda, Lilleskov og en del 

andre, mindre attraktioner.  

Vi hører mere efter dette møde. 

Nøglesystem (Niels informerer om hvor langt det er kommet?) 

Vi tager fat i at nummerere nøgler når Ellen kommer hjem 

Kulturpas til nye borgere i Assens 

Vi forlænger med samme tilbud for 2020: en gratis billet pr husstand.  

6. Fremtidige aktiviteter 

Lyddæmpning i kaffestuen 

Anders har set på mulighederne – måske nogle baner Fibrotec. 

Møde med Museum Vestfyn 

Vi har bedt Museum Vestfyn om datoforslag  

Møde med Køng Museum/Sjælland  

snakker vi om i forbindelse med foredraget på onsdag 

Efterårsudflugt 

Efterårsudflugten er planlagt, invitationer udsendt og folk melder sig pt. til. 

 

http://www.arkiv.dk/
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Fællesmøde den 4. november 

Husk der skal være tilmelding aht. frokosten 

Mødet skal vare ca. 2 timer. 

Det er meget vigtigt at vi lytter til alle aktive og deres forslag. 

Møde med Verninge Husflid den 30. september kl. 11.00  

Ole, Bodil og Marianne deltager i mødet. Vi skal snakke om samarbejde trods vore forskellige ar-

rangementer – fx at der er et let traktement 30. okt. 

Obs! Fra mødet den 24. juni – samarbejde med Skoda, skinnecykler og Hørvævsmuseet?? 

Ideen hviler et par år 

7. Evt. 

Når vi får anmeldelser med meget få stjerner fx på Google kan det fx skyldes forventninger om at 

gæsterne vil se mange væve i brug – jf. ”En fabrik i live”. Måske skal vi overveje at gøre tydeligere 

opmærksom på at vævene er gamle og ofte gør knuder og derfor ikke må startes. Men at museet 

stadig er et stykke industrihistorie der er et besøg værd! 

 

 

Mødet sluttede 14:08 

 

  

 


