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Bestyrelsesmøde den 15. juni kl. 12.00 på Hørvævsmuseet 

Mødet er berammet til 2 timer. 

Tilstede: Torben, Niels, Birthe, Bodil, Marianne K, Lone, Ole, Anders og Else 

Fraværende med afbud: ingen 

Referent: Else 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendelse af referat fra den 25. maj 2020 

Godkendt 

2. Regnskab 

Regnskab / hjælpepakke 

Jane udfylder ansøgningen i samarbejde med revisoren. Ansøgningen skal indsendes inden 1. juli. 

Velux- opfølgning  

Der er bestilt materialer til 3 borde med bænke. De opstilles fast til venstre for indgangsdøren til 

museet 

 

3. Udvalg jf. godkendelse af dagsordenen 

Tus- Nyt! 

Bestyrelsen opdaterede sagen. 

Registreringsudvalg som tovholdergruppe 

Registreringsudvalget er d.d. knyttet til Museumsudvalget, skal udvalget for registrering op-

rettes, som selvstændigt udvalg?--området er til drøftelse og fremadrettet handling. 

Bodil foreslår museumsudvalget at dets opgaver fordeles på to udvalg et udstillingsudvalg og et re-

gistreringsudvalg. Delingen anbefales af bestyrelsen, 

 

4. Opfølgning af museets åbning den 9. juni. 

Hvordan er det gået?  

Justeringer? 

Frivillige / Medlemmer? 

Vi er kommet godt fra start – det går stille og roligt. 

Opfølgning – aktiviteter. 

Aktiviteter der skal sættes fokus på i sommerperioden? 

Aktiviteter der skal i fokus i efteråret 

Kommunen spørger om vi vil lave aktiviteter for børn i sommerferieperioden. Vi vil overveje det i 

samarbejde med ”levende lørdag”. 

Vi vil reklamere for at vores café – fx i forbindelse med skovtur, cykeltur, evt.  uden museumsbesøg. 
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6. Fremtidige aktiviteter 

Næste bestyrelsesmøde den 24. august 

Deltagelse i Projekt: Grænseløse sting/broderier Trapholt/Kolding 

Vi tager stilling til det på bestyrelsesmødet i august 

Fora – opfølgning efter møde den 17. juni. 

 

Andre møder som venter på en aktiv indsats? 

Vi afventer møde med Museum Vestfyn på et eller andet tidspunkt… 

 

Hvervedag? Nye frivillige? 

Vi venter til foråret. Vi tager fortsat med glæde mod nye frivillige – lav gerne aftale om at interesse-

rede kommer på besøg en kommende mandag eller onsdag, noter gerne navn mm. 

 

7. Evt. 

Vi vil forsøge at finde nye kaffekander som bedre holder kaffen varm og som det er nemmere at 

hælde af. Stelton-kanderne sættes til salg hos de frivillige. 

Mødet sluttede 13.28 

 

 Ekstra møde 22.06 efter mail fra Isager: 

Til stede: Torben, Ole, Anders, Lone, Marianne, Birthe, Else, Niels 

Afbud fra: Bodil 

8. Drøftelse vedr. TUS 

Bestyrelsen arbejder på at lukke sagen med Isager.  

 


