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Referat af bestyrelsesmøde den 31. august kl. 12.00 på Hørvævsmuseet 

Mødet er berammet til 2 timer. 

Tilstede: 

Fraværende med afbud: Ole og Else 

Referent: Lone 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendelse af referat fra den 15 juni 2020 

Flg. tilføjes dagsordenen:  

Under pkt.6: “Retningslinjer hvis en af de frivillige testes positiv for COVID-19.” 

Under pkt.7: ”Julefrokost”, ”Aftenskolemøde”, “Møde med Verninge Husflid”, “Efterårsferi-

en”. 

Referat fra 15.juni 2020 blev godkendt. 

2. Regnskab 

Regnskabet opfølgning  

Coronatid /besøgstatistik: se venligst oversigt ophængt i kaffestue  

-Afvikling af TUS  

 

Regnskabet blev gennemgået. Regnskabsresultatet er bedre end forventet. 

Der bør være opmærksomhed på, hvordan vi informerer om betaling af kontingent. 

TUS er afviklet, og samarbejdet med Isager er afsluttet. 

Der informeres løbende om besøgsstatistikken. 

 

3. Udvalg jf. godkendelse af dagsordenen 

Intet 

4. Ændring af kaffestue – Nyt! 

Der arbejdes på sagen 

5. Nyhedsinformation. 

Nyhedsinformationer til aktive/medlemmer  

 

Der ændres ikke på nuværende måde at informere på. 

6. Opfølgning -aktiviteter? 

Evaluering af coronatid/åbning 
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Hvad har vi haft succes med! 

Hvad skal vi ændre fremover! 

Hvordan har vores værnemidler virket? 

 

Succes: 

I foråret var der en god dialog om fremmødet på museet. Bestyrelsen tog fint hånd om 

håndteringen af coronareglerne. De frivillige tog ansvar for sig selv og hinanden. Der er 

udvist stor forståelse fra gæsterne. 

Værnemidler: 

For nuværende har vi håndsprit, automatisk dispenser, plexiglasskærm, mundbind, og det 

finder vi er tilstrækkeligt. 

Hvis en frivillig testes positiv = køreplan: 

Som det første informeres museet, som derefter informerer alle frivillige. Styrelsen for Pa-

tientsikkerhed kontaktes for yderligere tiltag, som informeres ud 

7. Fremtidige aktiviteter. 

”Udflugtsdagen” 7 oktober—anderledes i 2020 

Regnskabsaktivitet 2020  

Skoletjeneste 2020 

Julesalg/weekend 2020 

Bestyrelsesmøde 5.oktober 

Fællesmøde den 2. november 

 

Udflugten 7.okt.:  

Forslag om at starte kl. 9.30 ved Glavendrupstenen, derefter til Ditlevsdal. Tilmeldingsfrist 

29.9. 

Regnskabsaktivitet: 

Jane afslutter regnskabet for 2020, derefter tager en ny regnskabsperson over. 

Skoletjenesten: 

Vi er tilbage til normale tilstande, dvs. der er fuldt booket op med venteliste. 

Julemarked: 

Julemarkedet aflyses, der holdes ekstraordinært åbent i butikken den pgl. weekend. 

Efterårsferie: 

Ingen aktiviteter for børn, der holdes dog åbent hele ferien, evt. salg af æblekage i caféen . 

Julefrokost: 

Julefrokosten gennemføres, der sørges for overholdelse af afstandsreglerne. 

Fællesmøde: 

Fællesmødet d.2. nov. gennemføres, naturligvis med overholdelse af coronareglerne. 

Verninge Husflid: 
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Der afholdes møde d.28.9., Verninge Husflid udsender dagsorden. 

Bestyrelsesmøde: 

På næste møde d.5.10. planlægges fællesmødet. 

8. Evt. 

Intet 

Mødet blev afsluttet kl. 13.29 

 


