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Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendelse af referat fra den 7. december 2020 

Begge dele blev godkendt 

2. Regnskab 

Regnskabet, opfølgning  

Aftale/opfølgning vedr. regnskab 2021 

Medlemskontingent 2021? 

Bestyrelsen så på årsregnskaberne. Bestyrelsen mener det et pænt regnskab – når man tager i be-

tragtning at vi har gjort op med arkitekterne i forbindelsen med afslutning på TUS-projektet og haft 

meget mindre aktiviteter på grund af Corona-pandemien. 

I Regnskabets foreningskonto er de 75.000 fra Lemvig-Müllerfonden indsat så når byggeriet påbe-

gyndes skal de overflyttes til byggeriet. Dermed er kontoen i virkeligheden 75.000 mindre. 

 

Bestyrelsen beslutter at Bodil Lindeloff, Inga Christiansen, og Lone Bodekær skal have adgang til 

Fynske Bank med ret til at hæve og indsætte penge og Alice Banke skal have ret til at se kontobe-

vægelser på vores konti i Fynske Bank. 

 

Bestyrelsen mener kontingentet på 150 kr. skal fastholdes. Vi opkræver kontingent som sædvanligt 

i marts. Vi skriver i følgebrevet at vi håber at medlemmer fortsat vil støtte os – trods Corona-

besværligheder.  

3. Udvalg jf. godkendelse af dagsordenen 

Ikke noget i dette punkt 

4. Vikar – administration  

Hvad hvordan går det? 

Søren er stadig i gang med introduktion til museet. Der er aftalt aktiv-dage til mandag, onsdag og 

torsdag i introduktionsperioden, efter introduktionsperioden mandag, tirsdag, og torsdag. 

Søren er meget alene på museet for tiden. Han passer telefon og den smule mails der kommer. El-

lers laver han noget malearbejde og andet praktisk, men han må fx ikke stå på stiger når han er 

alene. 

Vi andre kommer et par stykker samtidigt efter aftale. 

5. Nyhedsinformation 

Vævesal–loftet, Ole og Anders informerer  

Vi afventer godkendelse vedr. brand snarest. Tømreren forventer at vi derefter kan aflevere papi-

rerne til kommunen i uge 8. Og så håber vi at tømreren kan gå i gang til marts. 

Rantzau beder vores tømrer om at et overslag på reparationer af taget. Taget er Godsets ansvar. 

Anders overvejer indretning af vævestuen sammen med forskellige personer, 
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Vi afventer – og glæder os meget på Hørvævsmuseets vegne til de nye muligheder som udvidelsen 

vil give. 

6. Nyhedsinformationer til aktive/medlemmer  

Ole og PR-udvalget vil forsøge at få ideer om fortsat at lave PR for Hørvævsmuseet for at hol-

de ”gryden i kog” både blandt aktive, medlemmer og andre gæster – fx med små videoer på Face-

book / Instagram, eller en eller anden aktivering fx inspireret af ”Væv en bog” fra Københavns Bibli-

oteker – se https://bibliotek.kk.dk/nyheder/inspiration/vaev-en-bog  

Vi sender nyhedsbreve til både aktive og nyhedsbrevslisten. De aktive skal have link til dette referat 

og navnlig gøres opmærksom på indholdet af flg. punkt. 

7. Opfølgning af Coronatid/restriktioner 

Evaluering af Coronatid/åbning/nye anbefalinger/restriktioner i forhold til smittespredning. 

Vi forsøger at have tålmodighed med almindelige mandage og onsdage i al fald indtil 1. marts. Vi vil 

beskrive forskellige opgaver som nogle få stykker kan lave sammen efter aftale.  

Obs: Der må ikke være mere end 5 på museet ad gangen.  Kontakt Anders eller Bodil hvis I vil have 

en opgave! 

8. Nyt fra Fora 

Else informerer om nyt fra Fora, aftenskolens vævekursus.  

Aftenskolen forsøgte at holde vævekursus ved at dele kurset over tre forskellige dage med max 10 

deltagere hver gang med start umiddelbart efter nytår. Også det måtte vi aflyse da restriktionerne 

blev forlænget til 28. februar. 

Der er kommet besked fra Fora om muligheden for at søge Corona-hjælp. I betragtning af de meget 

små udgifter vi har haft i den forbindelse og af Hørvævsmuseets Aftenskoles gode økonomi beslut-

ter bestyrelsen ikke at bruge tid og revisorudgifter på at søge kompensation. 

9. Fremtidige aktiviteter 

Generalforsamling  

Der skal skrives brev til medlemmer om at der ikke afholdes generalforsamling den første lørdag i 

marts som sædvanligt, men at vi håber på at det bliver muligt at afholde den senere på foråret. 

På generalforsamling genopstiller Else og Anders til bestyrelsen og Ole stiller op. Bodil genopstiller 

ikke. Vi tænker på forslag til nye bestyrelsesmedlemmer.  

Britt-Marie stiller ikke op som revisor – igen: vi har overvejelse om nye kandidater. 

Vi spørger Hanne Hemmingsen om hun vil være ordstyrer på generalforsamlingen. 

 

Vi afventer kommunens svar på deres syn på Hørvævsmuseets status i forbindelse med en evt. 

sammenlægning af museet og aftenskolen inden vi laver vedtægtsændringer. Det kan altså blive 

udskudt til 2022. 

Fællesmøde /Ide-møde  

Vi planlægger at holde møde i forlængelse generalforsamlingen efter en fælles frokost. 

Museumsaktiviteter i en lukketid 

Vi planlægger et fællesmøde med Skoda, Teglværket og måske Galaksen om aktiviteter i forbindelse 

med en skinnecykeltur 

10. Evt.   

Vi afventer udmeldelse vedr. restriktionerne 28. februar og planlægger evt. nyt bestyrelsesmøde 

derefter. 

Mødet blev afsluttet kl. 11.45 

https://bibliotek.kk.dk/nyheder/inspiration/vaev-en-bog

