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Bestyrelsesmøde den 6. maj kl. 13.00- 14.00 2021 for Hørvævsmuseet 
Mødet er berammet til max 2 timer 

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

Fraværende med afbud: Birthe T 

Referent: Else H 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendelse af referat fra den 1. februar 2021 

Begge del blev godkendt 

2. Regnskab 

Regnskabet opfølgning 

Vi så regnskabet som skal forelægges på generalforsamlingen. Der er endnu ikke et regnskab for 

indeværende år 

Medlemskontingent 2021. Hvordan er status? 

97 har betalt kontingent – det er lidt under halvdelen af dem der plejer at betale. Vi sender snarest 

en venlig påmindelse ud til dem der ”plejer” at være medlem, men som ikke har betalt i år. 

3. Udvalg jf. godkendelse af dagsordenen 

Ingen udvalg havde noget til dagsordenen 

4. Vikar – administration  

Emne - flexjob  

Drøftelse – hvordan udvikler vi Flex-jobbet!  

Både Ellen og Søren er pt. sygemeldt.  

Bestyrelsen drøftede situationen og Ole, Else, Lone og Bodil ser på vores behov for kontorhjælp 

fremover. 

5. Nyhedsinformation 

Vævesal-loftet - Ole og Anders informerer  

Ole og Anders holder byggemøder med håndværkerne hver tirsdag. Indtil nu går arbejdet efter 

planen. 

Af uforudsete udgifter er der foreløbig en nødudgang i form af en såkaldt ”taskekvist” og en ud-

vendig trappe. Desuden er der bestilt maler så folk på 70+ ikke skal male i højde med tagryggen. 

Se i øvrigt tegning og billeder af byggeriet.  

Bestyrelsen drøfter Bygge/fondsbudgettet med fokus på moms-og momsrefusion. 

6. Renovering af belysning ved Mules hjørne 

Hvordan skal belysningen være ved Mules hjørne? 

Renovering af tidligere Mules ”gamle” lampe 

Etablering af belysning til arbejdsbelysning/hjørnehylde 

Lampen kan næppe renoveres. Men vi er enige om at der er brug for godt og diskret arbejdslys i 

hjørnet, vi taler derfor med en elektriker om sagen. 
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Hylden ser vi på senere. 

7. Opfølgning af coronatiden/restriktioner  

Evaluering af coronatid 

Genåbning – hvad skal vi fokusere på 

Der var 2 gæster fredag, 3 lørdag og 8 søndag – så det er småt indtil nu, men med en opadgående 

kurve! 

Gæsterne skal vise coronapas, hvilket indtil nu ikke giver problemer – folk er forberedt på det. 

8. Nyt fra Fora 

Else informerer om nyt fra Fora: aftenskole – vinterens vævekursus.  

Forslag til Vedtægtsændringer for Hørvævsmuseum og aftenskole. 

Else fremlægger et ændringsforslag. 

Vi så på forslaget til nye vedtægter for Hørvævsmuseet og aftenskolen som én forening. 

Fremtidige aktiviteter 

Generalforsamling-- hvornår? samt udmelding til medlemmerne. 

Forslag til torsdag 10. juni kl 19, hvor vi byder på kaffe. Punkt med vedtægter tilføjes. 

 

Fællesmøde / Ide-møde. Overlades til den nye bestyrelse  

 

Fynsk Folkefest 2022—Børn-historier, Sigurd Barrett /27. maj/ mail á 19.- 20. april 2021. 

Vi er åbne overfor at deltage hvis nogen skoler henvender sig, men tager ikke selv noget initiativ. 

 

Kommunikation til Frivillige, medlemmer og andre 

Ole tager sig fortsat af det. 

Anders skriver til skolerne med tilbud om skoletjenesten i DE NYE LOKALER :-) og fordelt over et 

halvt år. 

 

Bodil og Anne har set på julesalg og forestiller sig det fordelt på to weekender. 

 

Niels har tal samarbejde med Lindeskov Teglværk og Skoda og evt. Skodabussen. De er positive, og 

det kan blive en mulighed til næste sæson. 

Niels fortæller at Hjemstavnsgården planlægger at så hør på 1/3 af deres mark med arrangemen-

ter omkring ruskning mm. Der er også planer om at så hør hos Niels Vissing – så pludselig har vi 

dejligt meget hør. 

Mødeevaluering 

9. Evt. 

Marianne K og Birthe T vaccinerer for Corona og er derfor en del optaget andetsteds. 

Mødet sluttede 15:02 


