
 
Dagsorden og referat fra møde i Aktivitetsudvalget og Aftenskoleudvalget mandag den 15. februar 

kl. 9. 
 
 

1. Mødeaktivitet for de to udvalg i 2021. Afklaring af fælles planlægning 
Vi skal sikre at museumsudvalgets workshops og foredrag koordineres med A/A 

2. Aflyste arrangementer i 2020 
3. Fastlæggelse af foredrag, kurser og workshops i foråret. 

Økonomi afgøres 
Ansvarlige for de enkelte aktiviteter  

4. Aktiviteter i forbindelse med udstillingen ”Værkstederne Egemose/Brandt” og cafeudstillingerne 
ved Bodil fra Museumsudvalget 

5. Samarbejde med Verninge Husflid om 10 % puljen 
6. Beplantning af kasserne foran. Hørdyrkning. 
7. Eventuelt 

 
 
Ad 1)  
Museumsudvalget tager sig af workshops, foredrag og receptioner i forbindelse med åbning af udstillinger. 
Alle andre kurser/workshops/foredrag m.m. planlægges og koordineres af enten aktivitetsudvalget eller 
aftenskolen. 
For at sikre dialog og koordinering bl.a. vedr. betaling af undervisere via aftenskolen, afholdes der 2 årlige 
møder (januar og august), hvor aktivitetsudvalget og aftenskolen holder fælles møde.  
 
Ad 2) 
I efteråret har vi aflyst flg. arrangementer: 

 Inge-Lis Holst, Yndlingsklude  

 Kirsten Raahauge 

I foråret 2021 har vi aflyst/flyttet 

 Spindekursus  

Ad 3) 

I foråret har vi flg. aktiviteter i støbeskeen afhængig af forsamlingsforbud samt bestyrelsens retningslinjer: 

 Spindekursus den 20. marts og 17. april (Lisbeth) 

 Hørdyrkning den 24. april 

 Åbning af museet den 30. april 

 Anders Hagen Mørk fra Skanderborg museum. Foredrag om tidlig hørproduktion. Dato kan sættes 

med kort varsel, så vi afventer situationen (Lis) 

 Levende lørdage: Anne koordinerer deltagelsen med PR-udvalget via et nyhedsbrev 

Ad 4) 

Bodil kontakter Annemarie vedr. foredrag i forbindelse med forårets udstilling 
 

Ad 5) 
Else kontakter Bente fra Verninge husflid. 
 
Ad 6)  
Jonna tager sig af beplantningen. Ulla og Lis assisterer. 
 
Ad 7) 
Der er aftalt flg. receptioner i forbindelse med åbning af udstillinger. 

 12. juni 
 17. juli 

Derudover afholder Tenen generalforsamling på HVM den 8. maj. 
 
Næste møde afholdes tirsdag den 17. august kl. 15. 


