
 

Referat af fællesmødet mandag d. 4. nov. 2019 kl. 12 på Hørvævsmuseet  
 

Dagsorden 
 
ad 1. Valg af dirigent 

Lone B foreslået og valgt 

 

ad 2. Beretning om sæson 2019, om bestyrelsens arbejde og strategiplan 2019 

Marianne Krämer aflagde beretning – se ” Bestyrelsens beretning til fællesmøde den 4. november 

2019” 

 

ad 3. Aktuelt om Hørvævsmuseets økonomi 

Marianne gennemgik regnskab for året til dato (Jane kunne ikke være til stede).  

Økonomien er fortsat god. De enkelte konti går op og ned i forhold til 2018, men samlet er drifts-

indtægterne er ca. 61.000 kr. større end sidste år. Jubilæet har kostet i alt 81.491,25 kr. Derfor er 

årets resultat mindre end sidste år. Men vi har stadig en sund økonomi  :-) 

Efterårsferien har givet gode indtægter, lidt mindre end sidste år. Da vi annoncerede mindre end 

sidste år er indtægten dog en smule større. 

 

ad 4. Udvalgenes arbejde, beretninger, planer, samt drøftelse af samme. 

ad a. Forretningsudvalget 

Marianne K: Udvalget er nedsat på baggrund af vedtægterne. Vi har holdt et enkelt møde. 

 

ad b. Rundvisning- og vagtplansudvalget 

Lis B: Udvalget består af 3 medlemmer og kører godt. Vi har det sædvanlige planlægnings-

møde for alle rundvisere og cafevagter sidste onsdag hver måned i sæsonen.  

Udvalget håber at hvervedagen i foråret vil give lidt flere cafevagter, som hver vil komme ca. 

3-4 gange pr måned. Det er for svært at planlægge hvis folk kommer mindre, og også svært 

at få nødvendige informationer med for dem der kommer mindre. 

 

ad c. Cafeudvalget 

Birthe T: vi hæver prisen på vin, øl mm i 2020 for at have lidt mere aktuelle priser 

 

ad d. Butiksudvalget 

Helen L: Bemærk, at I ikke bør sælge varer som ligger i Pudsestuen. Varerne bør ikke sælges 

før de er gjort helt klar og lagt frem i butikken 

 

ad e. Souvenirudvalget 

Anne D: udvalgets opgave er at sy ting til butikken. Udvalget håber meget på flere deltagere 

– så hvis I kender nogen der vil være med til at lave tinge hjemmefra eller her på museet… 

 

ad f. Museumsudvalget 

Bodil L: udstillinger er planlagt for de næste 2-3 år. Det svarer godt til den forberedelsestid 
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kunstnerne har brug for. 

 

ad g. Maskinudvalget  

Anders H: I morges havde vi 6 væve i gang, nu har vi desværre kun 5 – der skete noget med 

en hel del tråde  ;-} 

Vi har netop i dag besøg af tre unge mennesker der hjælper Uffe med Dornier-væven. De 

kaldte den ”farfars væv”. 

 

ad h. PR-udvalget 

Else H: Vi kan sagtens bruge et medlem mere. Måske trænger vi til fornyelse mht. hvor og 

hvordan vi skal reklamere og informere… 

 

ad i. Bygge- & Anlægsudvalget 

Niels J: bemærk væveknuden på vores mur i stedet for den gamle rok lavet af en 91-årig fri-

villig på Lilleskov Teglværk.  

Vi har lavet en lem og fået en talje så vi sparer mange skridt når ting skal til og fra loftet.  

Der arbejdes med lyset udenfor. 

Der er ryddet op på loftet som forberedelse til en ombygning – der er nok flyttet ca. 30 tons 

jern. 

 

ad j. Skoletjenesten 

Anders H: det kører derudaf. Skoletjenesten er fyldt godt op: 16 skoledage, dvs. de to om 

ugen vi kan klare + 3-4 skoler udenfor kommunen som ikke har fået plads. 

 

ad k. Aktivitetsudvalget 

Lis B: Vi har planlagt næste forår. Vi forsøger at få én ting – fx workshop eller en aften - hver 

måned. Vi tager gerne mod nye ideer.  

 

ad l. TUS-udvalget 

Blev nedlagt 

 

ad m. Fondsgruppen 

Isager arkitekter er blevet bedt om at komme med nyt budget og ny skitsetegning så vi kan 

komme i gang, baseret på det beløb vi allerede har tilsagn om – ca. 3.2 mio. Vi afventer svar. 

 

ad 5. Valg til udvalg 

Se udvalgslisten hørvævsmuseet.dk/frivillige/bestyrelse-og-udvalg/udvalg 

 

ad 6. Temadrøftelse: evaluering af året der er gået og planer for det kommende år.  

Drøftelsen planlægges ved snak ved cafebordene, med efterfølgende opsamling i plenum. 

De samlede udsagn og konklusioner medtages i referatet til fremadrettet strategi for mu-

seet. 

 

https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/bestyrelse-og-udvalg/udvalg/
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ad a. Levende Lørdag 

Levende lørdag er et godt tiltag. Det bør naturligvis fortsætte. 

Men gerne med et større levende lørdagsudvalg udover Anne D. 

Marianne N meldte sig, måske skal det være underudvalg til Aktivitetsudvalget, som Efter-

årsferieudvalget. 

Temaudstilling i 2020 om levende håndarbejde – derfor skal der være levende lørdage om 

broderi, forskellige sting og ”ternet stof”. 

Gerne to aktiviteter pr lørdag (som der har været mange lørdage i år) 

 

ad b. 25-års jubilæums festligheder 

Vi har været glade for festlighederne i år.  

Der må fremover gerne være fokus på festligheder for medlemmer - decideret medlems-

pleje 

 

ad c. Efterårsferien 

Dejlig uge. 

Men husk bedre planlægning af placering af bordene til udstilling og til aktiviteter, husk: ko-

ordinerende møde mellem efterårsferie- og museumsudvalg.  

Forsøg gerne at aktivere flere af vores aktive og andre medlemmer 

Sidste søndag i efterårsferien kunne aktiviteterne nok reduceres. 

Mere annoncering: flyers, trække på aktive og medlemmer via nyhedsbreve 

I 2020 kommer der en udstilling med vævning fra Bakkehuset, Kolding. 

 

ad d. Designstuderende fra Spanien  

Vi er kede af at det ikke er mere kendt blandt alle aktive – info, info… 

Det behøver ikke kun være designstuderende fra Spanien. Det er jo en del af vores TUS-

strategi. Så elever fx fra Designskolen i Kolding, TEKO i Herning, aktivering, jobprøvning, 

højskoler, efterskoler…  

Vi vil gerne have praktikanter – men det bør ikke kun hænge på én person, men skal være 

en fast del af vores DNA. 

 

ad e. Koncertmenuer i samarbejde med afholdelse af koncerter på Krengerup Gods. 

God ide. 

Vi vil gerne have mere musik her på stedet også for at henvende os til et yngre publikum – 

fx koncerter med unge musikstuderende.  

Måske mere målrettet end cafe-søndagene, dvs. egentlige koncerter. Det giver måske nye 

gæster 

Aktivitetsudvalget arbejder videre med dette. 

 

ad f. Det sociale miljø på museet: Det skal forsat være en positiv oplevelse for alle aktive. 

Er der områder der skal sættes fokus på? 

Vi er glade for formandens grundige orienteringer fra bestyrelsesmøderne. 

Vi skal være meget opmærksomme på hvordan vi sørger for en god og bred information til 

alle, ikke bare dem der kommer mandag/onsdag. 
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Ide fra Estrup: offentliggør ugentligt hvor mange gæster har vi haft i ugens løb. 

 

ad g. Medlemsaktiviteter 

Samarbejde med andre foreninger. 

Aktiviteter med musik og sang      

 

ad h. Udlejningskriterier 

Vi skal se på reglerne for udlejning. Vi skal ikke være en billig restaurant for nogle som vi 

slet ikke kender. 

 

ad 7. Evt. 

Husk julesalget 16.-17. november. Alle bedes reklamere!  

Husk: Julefrokost for alle frivillige onsdag den 18. december kl. 12 – tilmelding 8 dage før. 

Bemærk: følgende to dokumenter hører med til referatet: 

- Bestyrelsens beretning til fællesmøde den 4. november 2019 

- hørvævsmuseet.dk/frivillige/bestyrelse-og-udvalg/udvalg 

 

 

Referent: Else H 

https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/wp-content/uploads/2019/11/Bestyrelsens-beretning-til-fællesmøde-den-4.11.2019.pdf
https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/bestyrelse-og-udvalg/udvalg/

