
Referat af møde i museumsudvalget på Hørvævsmuseet onsdag den 1. juli 2020. kl. 12.00 
 

Tilstede: Anne D., Kirsten R., Bodil L., Karen H., Marianne N. 

Fraværende: Gunhild G. 

AD. 1. Gennemgang af udstillinger i 2021.   

A. Tema udstillingens Titel? Annemarie Egemose og Erik Brandt 

Anne D. tager kontakt til Annemarie Egemose og Erik Brandt, for at aftale udstillingens titel m.m. 

B. Café udstillinger i 2021. 

Greve væveskole, vævning fra 1.maj til 6. juni.                                Ansvarlig MN. 

Bodil Bülow, vævning fra 8. juni til 11. juli.                               Ansvarlig BL. 

Elise Daugård, Voks  fra 13. juli til 15. august.                       Ansvarlig AD. 

Kirsten Birkedal, Raku fra 13. juli til 15. august.                       Ansvarlig KR. 

Jette Nørregård, Papir fra 16. august til 30. sept.                     Ansvarlig MN. 

C. Udsendelse af kontrakter. 

Den ansvarlige sørger for at få sendt kontrakt ud. 

D. Tidsperioder og fastlæggelse af hvem der gør hvad. 

Se punkt B. 

AD.2. Temaudstillingen 2022 med Lotte Dalgård 

             Kirsten R er ansvarlig for udstillingen med Beklædning af Lotte Dalgård. 

             Til udstillingen ønskes mannequin.  Karen H undersøger priser på mannequin, eller vi skal låne/leje. 

Ad.3. Emner til café udstillingen i 2022. 

            Mette Østmann, Filt. udstiller i første periode, som kompensation for Covid-19. 2020. 

            Susanne Nielsen, Vævning. udstiller i anden periode 

            Søren Dyrup, Træ. udstiller i 3 periode 

            Helle Rends, ?. udstiller i 4 periode 

AD.4. Efterårsferien 2020 

           Udstillingslokalet, Bakkehuset ved Anne Lise Nielsen, Hjels, udstiller vævning, de skal bruge 

            væggene. Ansvarlig MN. 

           Aktiviteter i efterårsferien kan også være i udstillingslokalet. 

           Café-udstilling Dannebrogs flag. Ansvarlig KR. 

AD.5. Forslag om indkøb af udstillingskasser ved MN. 

Der undersøges indkøb af kasser i størrelsen B. 35- H. 35 – D. 32 cm.  Til ophæng i udstillingslokalet 

og café. Disse farves i den grå tone, som udstillingstønderne. 

  



AD.6. Forslag indkøb af nye gallerikroge KR. 

           Der undersøges indkøb af nye gallerikroge til ophæng af billeder og lignende. 

AD. 7. Forslag til definition af workshop, kurser og levende lørdage. se bilag. 

           Workshop. En udstiller tilbyder et 3. timers arrangement, hvor der er mulighed for at prøve 

           en /flere teknikker. Deltagerne betaler entré, der gives en kop kaffe.  

           Underviseren er ulønnet. Der afregnes materiale udgifter med underviseren. 

           Kurser. Museet udbyder et kursus på x antal timer. 

           Deltageren skal tilmelde sig og betale kursusafgift, ved tilmelding. 

           Kursuslederen bestemmer max- antallet for deltagere, underviseren aflønnes efter aften- 

           skoleloven. 

           Levende lørdage. Et PR-initiativ, som er en del af udstillingerne og museet. Der er ingen afløn- 

           ning til den aktive. Gæster betaler entré, ønsker gæsterne at prøver håndværket som den 

           den aktive har at byde på, materialer afregnes med den aktive. 

AD.8. Gennemgang af museumsudvalgets opgaver. 

          Museumsudvalget har mange forskellige opgaver, der arbejdets på, at dele opgaverne op i en til  

          flere udvalg. 

AD. 9. EVT.  

         Her var referenten nødt til at gå. 

AD.10. Næste møde. 

         Mandag den 9. november 2020, kl. 12.00 

Referent. Marianne Nielsen 


