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Bestyrelsesmøde den 5. oktober kl. 12.00 på Hørvævsmuseet 

Mødet er berammet til 2 timer. 

Tilstede: Ole G, Niels J, Torben N, Anders H, Bodil L, Marianne K, Lone B, Birthe T, Else H, ingen fravæ-

rende. 

Referent: Else H 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  

Kaffestuen blev tilføjet under punkt 6 og Julefrokost under punkt 7, ellers godkendt 

Godkendelse af referat fra den 31. august 2020 

Godkendt 

2. Regnskab 

Regnskabet opfølgning  

Vi har ca. 85 000 kr. mindre i indtægter (heraf 32 543 kr. i Covid19-tilskud), og ca. 84 000 kr. mindre i 

udgifter for året til dato i forhold til 2019. Så i alt har vi 1 441 kr. mindre i indtægt i forhold til sidste 

år. Det ser altså rigtigt pænt ud på trods af det mærkelige år. 

 

Aftale med Alice Banke vedr. regnskab 2020 

Der planlagt møde mandag 12. oktober med Jane, Marianne K, Else og Alice for at snakke om over-

dragelsen. 

3. Udvalg jf. godkendelse af dagsordenen 

 

Kaffestuen 

Under coronaen er halvdelen af de frivillige rykket ud til Mules hjørne – på den måde er der plads til 

alle kaffedrikkere. Det kan stadig lade sig gøre at give fælles beskeder og det kan derfor næppe sva-

re sig at arbejde en hel masse for at gøre kaffestuen en smule større. Vi lægger derfor projektet på 

hylden. 

 

4. Samarbejde med Skoda – skal vi udvikle samarbejdet? 

(Else fremlægger et forslag om et fremtidigt samarbejde) 

 

Else fortalte at vi var blevet kontaktet af Hans Erik fra Skoda som foreslog et fælles møde for alle 

frivillige hos Skoda og os fx en lørdag. Bestyrelsen er positiv overfor et møde for de frivillige fra 

begge museer. Vi foreslår at mødet skubbes til foråret. Marianne sender en mail til Skoda om at vi 

foreslår et møde i foråret for frivillige – og at vi også gerne vil snakke konkret om andre former for 

samarbejde. 

 

Niels foreslår samarbejde med Hjemstavnsgården fx om bearbejdning af hør fra en mark på Hjem-
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stavnmuseet. Han melder tilbage til Hjemstavnsgårdens bestyrelse at bestyrelsen ser positivt på et 

samarbejde om hør. 

5. Nyhedsinformation. 

Vævesal-loftet – Ole informerer om byggeri af vævesal  

Tilbud, økonomi, fonde 

Forslag til forløb for byggeriet, styregruppe, information 

Ole medtager kopier vedr. det aktuelle forslag. 

Punktet er til information, drøftelse og beslutning 

 

Vi har talt med to tømrerfirmaer, og har valgt det billigste. Vi arbejder videre med planerne og tror 

på at vi kan holde det indenfor det budgetterede. 

 

Vi er i dialog med fondene og forventer at få accept fra dem til dette beskårne projekt så snart vi får 

en tegning. Derefter laver vi aftalen med tømreren, han laver nødvendige aftaler om byggeriet med 

kommunen. Tømreren håber at gå i gang til november og forventer at arbejdet tager ca. 5 måneder.  

 

De frivillige skal bl.a. tage sig af alt malearbejdet.      

 

Vi er i gang med at beskrive budget for Hørvævsmuseet inkl. de nye lokaler. Indtægtsmulighederne 

afhænger kraftigt af hvor meget arbejde de frivillige kan og vil lægge i museet. Det skal diskuteres 

på Fællesmødet og på opstartsmødet på væveholdet. 

 

Styregruppen for planlægningen udgøres af Ole og Anders i samarbejde med bestyrelsen. Fonds-

gruppen nedlægges. 

6. Nyhedsinformationer til aktive/medlemmer     

Vi briefer om byggeriet ved kaffen, skriver nyhedsmail til aktive, medlemmer, og nyhedsbrevsmod-

tagere når vi har accept fra fondene. 

Vi orienterer mundtligt ved udflugten og til fællesmødet. 

 

7. Opfølgning – aktiviteter? 

Evaluering af coronatid/åbning/nye anbefalinger i forhold til smittespredning. 

En del grupper har meldt afbud, men ellers har vi haft pænt med gæster. 

Der er købt visirer til cafevagter, skoletjenesten mm 

 

Administration/opgaver ved Ellens fravær 

Opgaverne er forsøgt fordelt, fx registrering, mails, rengøring, boks til pakker, telefonvagt… Det kø-

rer vist.  

Vi mangler helt klart Ellen til at samle trådene og have det samlede overblik, men klarer det ellers 

nogenlunde ved fælles hjælp… 
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Julefrokost for de frivillige Vi plejer at være under 50, så den kan foregå som traditionelt. 

 

8. Nyt fra Fora 

Else informerer om nyt fra Fora – bl.a. om børneattester 

Else og Ole er ved at lave en hjemmeside hos FORA der kan bruges ved tilmelding OG betaling af af-

tenskolekurser, andre aktiviteter, kontingentbetaling mm via link på vores egen hjemmeside. 

 

Hvis museet og aftenskolen lægges sammen bliver Hørvævsmuseet en folkeoplysende forening og 

derfor kræves børneattest for alle der på nogen måder er i kontakt med børn – i praksis alle frivilli-

ge. Det foregår enkelt via nettet. 

 

Vi arbejder videre med sammenlægning af aftenskole og foreningen Hørvævsmuseet. 

9. Fremtidige aktiviteter. 

”Udflugtsdagen” 7. oktober - anderledes i 2020 

Anders fortæller om Glavendrup-stenen på onsdag. Birthe og cafeudvalget sørger for kaffe og mor-

genbrød, alting er aftalt for 50 personer på Ditlevsdal. Enkelte har meldt afbud – vi har derfor ikke 

mere nogen på venteliste, alle tilmeldte kan komme med på udflugten. 

 

Husk mundbind i restaurant og på udflugten mellem bisonokserne, Birthe tager kassen med 

mundbind med fra Hørvævsmuseet 

 

 Julesalg/weekend 2020 

Vi afventer 18. oktober og meldinger om evt. restriktioner. Anne og Bodil melder derefter ud hvor-

dan vores julesalg kan foregå – i år uden boder fra andre stadeholdere. 

Vi har tilbudt stadeholderne lidt reklame for deres varer eller hjemmeside. Ole arbejder med det. 

 

Fællesmøde den 2. november 

Der er tilmelding aht. spisning. Marianne og Ole laver invitation. 

Vi skal høre om arbejdet i alle udvalg og holde nyvalg, samt dele museumsudvalg i udstilling- og re-

gistreringsudvalg.  

Desuden skal vi drøfte ideer i forbindelse med vævestuen og hvordan vi finder nye frivillige. 

 

Kommunens tilbud til nye ”Assensborgere”-- en gratis entrebillet. 

Som vanligt.. 

 

10. Evt. 

Skoletjenesten starter som sædvanligt i uge 43 

 

Møde sluttede 14:02 


