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Bestyrelsesmøde den 7. december kl. 12.00 på Hørvævsmuseet 

Mødet er berammet til 2 timer. 

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

Fraværende med afbud: ingen 

Referent: Else H 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendelse af referat fra den 5. oktober 2020  

Begge dele blev godkendt. 

2. Regnskab 

Regnskabet opfølgning  

Regnskab indtil 16/11. 

Vi kan forvente et underskud for 2020 på ca. 50.000 kr. – mest pga. af Covid19. Det kan Hørvævs-

museet klare! Regnskabet ser ellers fornuftigt ud. 

Regnskabet for Aftenskolen ser også godt ud. Vi går nok ud af 2020 med ca. samme egenkapital 

som 2019 – trods Covid19 

Aftale/opfølgning med Alice Banke vedr. regnskab 2020.  

Vi starter det nye år med at Jane afslutter regnskabet for 2020 og derefter overlader regnskabet til 

Alice. Alice har indtil videre godkendt vores tanker bl.a. om at en gruppe tager sig af det daglige (In-

ga C, Lone B og Bodil L) 

Kommunen skriver at de sætter stor pris på Hørvævsmuseet og de har også givet et tilskud på 

40.000 kr. – altså lidt større end først forventet. 

Cafepriser: Cafeudvalget foreslår små prisændringer: fremover koster kaffe 25 kr., 3 småkager 10 

kr., øl 25 kr. og 3 håndmadder 75 kr. og smørrebrød 30 kr. 

Anders forenkler kasseopsætningen samtidig med at priserne rettes. 

3. Udvalg jf. godkendelse af dagsordenen 

Vi har gennemført en kædeskæring 10 mand høj, og nu går vi i gang med næste kæde. Der er altså 

nu uddannet nye kædeskærere. 

4. Vikar – administration  

Søren er startet, og introduceres til at tage sig af telefon, mail, postkasse/pakker, holde rent i kaffe-

stue, kontor og omkring Mules bord. I december møder han mandag, onsdag og torsdag for at 

komme ind i tingene, mens vi er til stede. Derefter er planen at Søren skal komme mandag, tirsdag 

og torsdag. 

Vi synes det fungerer fint og det lader til at Søren finder sig til rette i skaren af frivillige. 

5. Nyhedsinformation. 

Vævesal – loftet – Ole og Anders informerer  

Alle fonde har sagt ok, og tømreren er i gang med en ansøgning om byggetilladelse.  

Vi drøftede den foreløbige tegning, den ser flot ud. Vi glæder os :-) 
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Hvad sker fremover! 

Bestyrelsen skal se ansøgningen, derefter skal greven se den, inden den sendes til kommunen. 

6. Nyhedsinformationer til aktive/medlemmer  

Vi sender en julehilsen til medlemmer med en formandshistorie om dette sære år, og med besked 

om at museet er lukket fra tirsdag d. 22. dec. til søndag 3. januar (inkl.), samt at butikken fortsætter 

med at være åben mandag og onsdag, og er lukket de andre dage. 

7. Opfølgning – aktiviteter? 

Vi talte om coronatid/åbning/nye anbefalinger/restriktioner i forhold til smittespredning. 

8. Nyt fra Fora 

Else informerer om nyt fra Fora, aftenskole – vinterens vævekursus 

Vævekurset deles i tre, så der højst er 10 personer til stede af gangen. 

Vi skal sammenskrive vedtægterne for Hørvævsmuseet og Aftenskolen. 

9. Fremtidige aktiviteter. 

Fællesmøde og generalforsamling holdes samme dag og skubbes evt. til 20. marts når vævene i 

udstillingslokalet er væk. Traktementet holdes på et Corona-venligt niveau. 

Møde med Skodas frivillige! Vi venter til bedre tider med tilladelse til større forsamlinger.  

10. Evt. 

Vi sender en julehilsen til Kurt Reindel i stedet for den sædvanlige invitation til julefrokost. Den har 

vi jo aflyst i år. 

 

De frivillige på ma/on-holdet ønsker hinanden god jul mandag d. 14. dec. Kl 10  

PR-aktiviteter for 2021 går i gang efter jul, foreløbig er vi at lave annonce til Visit Assens’ turistguide. 

 

Vi får faktisk en del henvendelser fra museer og andre der efterspørger vores viden. 

 

Mødet slutter kl 13:38 


