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Bestyrelsens beretning til fællesmøde den 4. november 2019 

Velkommen til Fællesmødet som igen i år bliver afholdt en mandag i forlængelse af en ”arbejdsdag”. 

Det er fællesmødets DNA at aktive frivillige sammen sætter strategien for 2020, og at vi inspirerer hin-

anden til hvordan vi skal håndtere vores strategi/strategier for de bliver synlige og brugbare. Vi har 

mange erfaringer fælles – vi skal bruge dem til at se hvad der dur og hvad vi omvendt skal lave om.  

Vores fælles interesse drejer sig især om det tekstile, men det er også meget vigtigt at vi er et godt soci-

alt sted. 

Vi har igen i år den gode oplevelse, at der er kommet nye frivillige til. De kan inspirere til at se verden 

og museet fra nye og andre vinkler så dagen i morgen bliver påvirket i en retning der kan styrke muse-

ets fremtid og udvikling. Vi må ikke glemme, at det her museum både er vores fælles interesse og et 

socialt sted for fælles gode oplevelser. Når det er sagt, må vi heller ikke glemme, at fremtiden kommer 

hver dag, men skal styres for at få den rigtige retning.: 

I 2019 har vi udviklet nye tiltag 

 Levende Lørdag 

 Rundvisning på nye måder 

 Opdateret museets udstillinger/fortællinger/historier 

 Nye opsætninger i udstillingerne 

 Afholdt 25-års jubilæums festligheder 

 Har besøg af designstuderende fra Spanien som har påvirket os og har vist os vi har et attrak-

tivt museum som man kan lære noget af 

 Koncertmenuer i samarbejde med afholdelse af koncerter på Krengerup Gods. Det har givet 

god feedback  

 Vi har produceret mange varer til butikken og også solgt dem. Vi har haft godt fokus på butik-

kens fremtoning, for at fremme salg og gode oplevelser. 

Vi skal huske at klappe når hylderne er tomme - så er varerne solgt og nogle er glade for dem 

 Vi har etableret 5 små ”Hørhaver” til udvikling af at dyrke hør. I år blev det ikke til så mange trå-

de. Vi prøver igen… Vi vil gerne have øget viden om hørtyper, om hørrens proces fra frø til tråd. 

 Vi har haft en flot udstilling af Jette Nevers i 2019 som har smykket i jubilæumsåret. 
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 Vi har været på endnu en spændende og oplevelsesrig efterårsudflugt til Gl. Estrup. Dagen var 

rigtig fint tilrettelagt og god. Mange har efterfølgende sagt at det bare var ”super” – et positivt 

minde. 

 Skoletjenesten lever, og i år er der atter booket helt op, med venteliste—det er lige vores stil. 

Det er dejligt, at børn og skole vil os. Vi er meget glade for at skolebørnene vil komme og delta-

ge i vores interesse. 

 Vores udvalgsstruktur fungerer fortsat godt. Der ske noget i alle udvalg, som fremmer museets 

ånd og virke. Og det bliver endnu bedre når vi husker at orientere hinanden. 

TUS- projektet lever, men det er en lidt sej proces, hvor er det svært at samle de nødvendige fondsmid-

ler. Vi snakker med Isager-arkitekterne, om vi kan rette til endnu en gang!, så vi kan komme i gang med 

forandringerne på loftet. De har lavet nye tegninger, men vi venter stadig på økonomisk overslag. 

Vores økonomi er ok, vi har som sagt brugt ekstra penge ved jubilæet, men det har været gode oplevel-

ser med meget positivt feedback. 

Museets ånd har i 2019 været: GENSIDIGHED; RESPEKT; INTERESSEFÆLLESSKAB OG MOTIVATION. 

Hvad har vi lært, hvad har vi gjort, og hvad kan vi fortsat gøre det, så der hele tiden kommer nye frivilli-

ge og de frivillige vi har nu vil blive ved med at komme? 

Desværre har vi måtte sige farvel til en person vi vil savne meget - Gunnar Brandt. Gunnar var en af 

stedets grundlæggere. Han var altid parat til at være med og deltage. Det er blevet tomt uden Gunnar. 

Med denne beretning til dette møde vil jeg gerne byde alle velkommen. 


