
Møde i aktivitetsudvalget den 20. november 2019 

Referat 

Deltagere: 

Anne, Jonna, Ulla R, Lis og Lisbeth 

Bent er med som gæst 

 

Dagsorden: 

1. Afklaring af vores arbejdsområde og nuværende medlemmer 

2. Kommende arrangementer 

3. Siden sidst/evaluering af afholdte arrangementer 

4. Markedsdag eller museumsdag? 

5. Arrangementer med tilskud under aftenskolen (Bent Bille orienterer) 

 

Ad 1) 

Udvalgets opgave er at: 

 Arrangerer opmærksomhedsskabende aktiviteter 

 Igangsætter efterårets udflugt for frivillige 

 Ansvarlig for koordinering af arrangementer 

Pt. er vi flg. medlemmer: Anne, Jonna, Ulla R, Lis og Lisbeth 

Lis er tovholder og laver dagsorden til møderne. 

Ad 2) 

 Den 8. februar 2020: Rie og Ole Koustrup fortæller om silkeproduktion i Danmark. De skal have 

rejseudgifterne dækket + kr. 1.500,-. Der er søgt tilskud via aftenskolen. Tilmelding er ikke 

nødvendig og der vil evt. være salg af produkter 

 Den 21. marts 2020: Anne Marie Nielsen afholder workshop med overskriften ”Hørvævsmuseet 

møder Japan: Workshop i kumihimo og tawashi”. Anne Marie Nielsen skal have dækket 

rejseudgifter + aftenskoleterif. Lisbeth undersøger om der er et max. deltagerantal. I bekræftende 

fald, skal der tilmelding via kontoret. Lisbeth sender oplæg og svar på ovenstående til udvalget og 

PR-udvalg snarest muligt. 

 Den ? april 2020: Kirsten Raahauge afholder workshop i strikteknik eller vikleprøver. Jonna 

undersøger indhold og dato og melder tilbage til udvalg. 

 Levende lørdage fra museets åbning den 2. maj 2020. Anne laver oplæg og fremlægger ved næste 

møde 

 Efteråret 2020:  

o Nælder – Ellen Bangsbo 

o Flettede kurve, et Danida projekt – Jette Mellgren 

o Sang og fortælling 

o Lise Bender Jørgensen – Tybrind 

 

 



Ad 3) 

 Hørdyrkning: der sås blomster og måske skal jorden udskiftes for et nyt forsøg 

 Udflugt: God tur. Det gør ikke noget, at vi skal køre langt, når der kun er ét besøg. 

 Efterårsferie: Udvalget har evalueret – godt arrangement. 

 Én fra udvalget skal gå med i  

o levende-lørdage-udvalget 

o julesalg 

o øvrige udvalgs arrangementer 

 

 Anne Kirketerp: arrangementet er evalueret på mødet mellem HVM og Verninge Husflid 

 Ingelise Pedersen: godt arrangement 

 Julemarked: Se ovenstående punkt. Er det et arrangement, vi skal bidrage til. Det vil være fint med 

flere hænder. 

Ad 4) 

Bestyrelsen spørges om der skal være både en museums- og markedsdag eller bare én af dagene? 

Skal aktivitetsudvalget være tovholder på dagen(e) 

Ad 5) 

Der er afholdt møde med Verninge Husflid, hvor bl.a. aftenskoleloven er blevet debatteret. Kommunen skal 

én gang årligt (efterår) have besked om det kommende års timetal med tilskud. Det er HVM-aftenskolen 

(Bent) der indberetter. Der gives tilskud til timebetaling af undervisere. Rejseudgifter, honorar m.m. skal 

afholdes via deltagerbetaling eller af HVM. 

Som medlem af FORA har vi mulighed for at få besøg af en konsulent, der vil kunne fortælle os om regler, 

struktur m.m. i forbindelse med arrangementer under aftenskoleloven. Bent laver aftale med FORA og de 

der har mulighed for at deltage, er velkomne.  

Vi skal fremadrettet huske at konsultere Bent vedr. tilskudsberettigede arrangementer, samt at oplyse 

forbrug af timer for kommende år inden 1. oktober. 

Vi talte også under dette punkt om gratis adgang til arrangementer for medlemmer. Vi er enige om, at det 

er medlemspleje. 

 

Næste møde afholdes den 20. februar 2020 kl. 16.00  


