
 

Hørvævsmuseet, Nårupvej 30, 5620 Glamsbjerg E-mail: kontakt@hørvævsmuseet.dk 
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Referat af bestyrelsesmøde 10. august 2021 klokken 9.00 
Tilstede: Ole G, Lone B, Else H. Anders H, Birthe T, Marianne K, Torben N, Ulla R 

Fraværende med afbud: Niels J. 

Dagsorden  

1. Godkendelse af referat fra 6. maj og 10. juni 

Godkendt 

2. Orientering  

a. Ansættelse af kontorhjælp  

Gitte Christensen er blevet ansat i løbet af sommerferien efter opslag på Jobnet. Gitte arbejder 

(som Ellen) 3 timer hver af dagene man-, tirs-, tors- og fredag. Gitte startede mandag 10. aug. 

Der er arrangeret forskellige former for introduktion i den første uge. 

Gitte har tidligere været hos et cateringfirma. 

Kontrakt og funktioner tages op om 3 mdr. 

b. Forretningsudvalgets (FU) funktion  

FU (Ole, Lone og Else) tænkes brugt når det er nødvendigt at tage hurtige beslutninger. Der ta-

ges referater – og evt. beslutninger bringes op i bestyrelsen. 

c. Ændringer i økonomifunktionerne  

Hørvævsmuseet er stadig så heldige at vi har frivillige til det :-) 

Alice Banke laver bogføringen, kommer ofte andre dage end man-/onsdag. 

Kirsten Marxen tæller kasseposer op, betaler regninger, kommer ugentlig, ofte mandag.  

Kirsten og Ole har begge kort til at sætte ind og hæve fra bankkonti, Alice har kigge-adgang. 

Vi planlægger at overføre Aftenskolens midler til en konto under museet, og nedlægge det ene 

cvr-nummer. Der er vist ikke nogen grund til at vente til 1. januar, men vi skal være sikre på at 

gøre tingene i den rigtige rækkefølge. FU ser på det. 

d. Besøgstal  

Besøgstallet i sæsonen er pt ca. 1500, hvilket er flot. 

e. Status fra udvalgene:   

 Aktivitet (Ulla)  

Aktivitetsudvalget har lavet et stort program for museet. Udover det allerede annoncerede 

vil Kirsten R. vil fortælle om vævestrik 12. okt. 

Efterårsferien: Vi tænker på at have færre forskellige aktiviteter de enkelte dage, men i ste-

det reklamere for hvad der foregår hvilke dage. 

Udvalget planlægger udflugt for de frivillige 

I år bliver der Julesalg i to weekender 13.-14 og 20.-21. nov. 

 Butik (Lone)  

Der sælges meget i butikken, udvalget arbejder stadig på at skaffe varer – fx ønsker udval-

get en ny leverandør af de populære stribede forklæder i halvlinned.  

Egne varer pudses så hurtigt det er muligt. 

Butikpassere må gerne hente varer fra butikslageret når der er brug for det. 

 Café (Birthe)  

Cafeen har også travlt.  

Når gæsterne medbringer eget mad med som spises inde i caféen skal der betales 15 kr. for 
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opdækning OG der skal købes drikkevarer på museet – sidder de udenfor ved vores borde 

skal der købes drikkevarer. 

 Maskiner (Anders)  

Vævene fungerer rimeligt – i øjeblikket væves der faktisk på de fleste væve.  

Maskinudvalget starter på skæring af nye kæder fredag 13. aug. 

Uffe og Torben arbejder på væven udfor pudsestuen – udover det mekaniske løser de også 

elektriske problemer. 

 Museum (Ole)  

Vi overvejer om registreringsudvalget skal udskilles som et selvstændigt udvalg, at omdøbe 

Museumsudvalget til Udstillingsudvalg – og at lave et egentligt museumsudvalg. 

 PR (Else)  

Hørvævsmuseet er løbet tør for brochurer og har bestilt 1000 mere på trykkeriet.  

I år har vi distribueret brochuren med hjælp fra Ferie Danmark som har leveret 6000 bro-

churer fra os til butikker, campingpladser, overnatningssteder, motorvejskiosker og turist-

bureauer navnlig i region Syddanmark. Hold gerne øje med stativerne fra Ferie Danmark og 

se om Hørvævsmuseets brochurer er der. 

I øvrigt laver PR pressemeddelelser, bruger Kultunaut, Facebook, Instagram foruden hjem-

mesiden. 

 Rundvisning og vagtplan (Lone)  

Udvalget indkalder igen til planlægningsmøder efter coronatiden, men der kommer ikke 

mange. Så vi overvejer hvordan vi gør fremover. 

Vagterne dækkes rimeligt godt – og uden alt for stort besvær. 

 Skoletjeneste (Anders)   

Skoletjenesten har udvidet til besøg en gang om ugen fra efterårsferien til påske – dvs. 20 

dage mod tidligere 16. De 16 af disse dage er allerede solgt. 

 Aftenskole 

Aftenskolen håber på meget snart at få dato for hvornår den nye vævesal kan bruges. Af-

tenskolen planlægger at holde et kursus i rammevævning med Lene Ousager som lærer 

(navnlig for nye vævere), to kurser for erfarne mere selvkørende vævere 10 aftener før nyt-

år og 10 aftener efter nytår, begge med Tine Valsgaard som underviser.  

Aftenskolen har mange ideer til andre kurser og studiekredse, men forventer at indføre nye 

tiltag lidt efter lidt så vi selv kan følge med. 

Desuden har aftenskolen kurser i spinding, løbbinding, flet med pilebark i det nye multiloka-

le eller nedenunder, farvekursus og kursus i beredning af fibre fra brændenælder i Krenge-

rups vaskehus. 

3. Økonomi, status – herunder medlemssituationen. Bilag følger  

Alice har lavet enklere oversigt som kan laves relativt nemt. Den fremlægges fremover til hvert be-

styrelsesmøde – og kan ses på opslagstavlen. 

Vi har pt 198 medlemmer efter vi sendte venlige påmindelser ud. Det er lidt færre end tidligere, 

men der kommer løbende flere til. 

4. Ombygning 1. sal.   

a. Status: Økonomi og forventet tidsplan. Bilag følger  

Byggeriet kører efter budgettet og vi forventer fortsat at det kommer til at hænge sammen med 

bevillingerne fra fondene. 
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Byggeriet kører efter planen – dog er tidsplanen forskubbet lidt. Pt. lægges der gulve og ordnes 

vinduer. 

Elevatoren kommer desværre først til november. 

b. Ibrugtagning  

Lige så snart vi har en dato skrives der til alle aktive om hjælp til at klargøre og opsætte væve 

mm. 

Cafeudvalget bedes sørge for at tekøkkenet ovenpå udstyres med passende service, potter, 

pander, kaffemaskiner osv. 

c. Indvielse  

Skal bestemt gøres med manér: fondene, grevefamilien, borgmesteren, pressen m.fl. skal invi-

teres til noget reception-lignende. 

d. Principper for anvendelse og udlejning, priser  

Multilokalet kan udlejes (som nu cafeen).  

Priser på aftenskolekurserne skal sættes så de bidrager til huslejen. 

e. Økonomi. Merudgifter i forbindelse med det øgede antal m2. Bilag følger  

Bestyrelsen vedtog at der skal ses på tallene en gang til 

5. Aftenskolens og aktivitetsudvalgets planer for næste sæson  

Se punkt 2.e 

Aktivitetsudvalget holder møde 22. aug. 

6. Kulturfest i Assens Kommune juni 2022 – skal vi deltage? Se mere 

her  www.assens.dk/kulturfest  

Der er indkaldt til møde 20. september. Ole deltager, flere er velkomne – meld jer hos Ole 

7. Fællesmøde. FU foreslår 8. september klokken 12.30  

FU laver oplæg 

8. Åbent hus for nye frivillige  

Oplagt at invitere nye frivillige nu samtidigt med alt nybyggeriet tages i brug. Bestrelsen planlægger 

det til 20. sep. Efter sædvanlig model: almindelig arbejdsdag, gæster modtages og vises rundt – fæl-

les kaffe for alle. 

9. Bestyrelsesmøder det kommende år, forslag. Første mandag i hver 2. måned kl. 12, det vil 

sige 4/10, 6/12, 7/2, 4/4, 13/6 (pinse 6/6).  

ok 

10. Eventuelt   

Niels arbejder fortsat på samarbejde med Lindeskov Teglværk og Skoda og evt. Skodabussen til 

næste sæson. 

 

Bilag til bestyrelsen:  

1. Periodeopgørelse (regnskab) pr. 31. juli, vedr. pkt. 3 

2. Budget og finansieringsplan, ombygning, vedr. pkt. 4a 

3. Status vedr. byggeri, betalinger og udbetalingsplan, vedr. pkt. 4a 

4. Tidligere udarbejdet budget for HVM efter ombygning, vedr. pkt. 4e 

 

Godt møde som sluttede 10:57. 

Referent: Else H. 

http://www.assens.dk/kulturfest

