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Referat af fællesmøde onsdag 8. sep. 2021 kl 12.30 på Hørvævsmuseet  
Ca. 30 frivillige mødte op til fællesmødet i cafeen. 

Referent: Else H 

Dagsorden  
1. Valg af mødeleder  

Ole foreslog sig selv – og blev valgt 

2. Orientering om sæson 2021 indtil nu, bestyrelsens arbejde og planer – Ole  

Se præsentationen Fællesmøde, 8. september 2021.pdf.  

Ole gennemgik slidene med ”Nyt fra bestyrelsen” og knyttede kommentarer til de enkelte punkter. 

Bemærk specielt at der er lavet hylder på dueslaget på kontoret til de enkelte udvalg, så tovholder-

ne bedes holde øje med om der bliver lagt noget på dem. 

3. Aktuelt om Hørvævsmuseets økonomi - Ole  

Se præsentationen Fællesmøde, 8. september 2021.pdf:  

Efter året 2020 hvor også økonomien var præget af corona er vi nu tilbage i et positivt spor. 

4. Udvalgenes arbejde, beretninger, planer, samt drøftelse af samme.  

a. Rundvisnings- og vagtplansudvalget – Birgit K 

Udvalget består af: Lis B, Birgit K og Lone B 

Birgit K: det kniber sommetider med at få folk til både rundvisning og i cafeen. Folk melder sig 

ikke selv, men skal tit spørges individuelt. 

Udvalget overvejer at holde planlægningsmøder kl 12 efter en arbejdsdag: Det vil være fint for 

dem der deltager i arbejdsdagen på museet, mindre godt for dem der skal køre specielt efter 

mødet. 

Udvalget foreslår at man spørger naboer og gode venner om at deltage i fælleskabet omkring 

Hørvævsmuseet, fx ved at blive cafepassere på Hørvævsmuseet – man skal blot være parat til at 

tage 3-4 vagter om måneden  

b. Cafeudvalget – Bodil L 

Udvalget består af: Birthe T og Bodil L 

Bodil: borde i cafeen dækkes fremover op uden kagetallerkener og dug. Folk får fremover ser-

veret kagen på en tallerken. 

Til aftenmøder serveres nøddetærte og småkager, gæsterne bliver ikke tilbudt æbletærte (som 

skal varmes, det er ikke praktisk med mange på en gang!) 

Der mangler folk til rengøringen – i sæsonen er det vigtigt at der gøres ordentligt rent i cafeen 

og toiletter. Måske kan museet købe sig til noget rengøring - det tages op i bestyrelsen 

Nogle få gæster efterspørger sukker- og glutenfrit kaffebrød. 

https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/wp-content/uploads/2021/09/Fællesmøde-8.-september-2021.pdf
https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/wp-content/uploads/2021/09/Fællesmøde-8.-september-2021.pdf
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c. Butiksudvalget, herunder Souvenirudvalget – Lone B. 

Udvalget består af: Helen L, Gitte H, Gunhild G, Feline H, Lone B 

Der sælges varer som aldrig før – hylderne skal fyldes op mindst en gang ugentligt. 

Vores egne varer sælges så hurtigt som de kan fremstilles og klargøres. 

Vi køber en del varer fra Baltikum gennem mellemforhandler i Båring. Vi har manglet de stribe-

de forklæder længe, men de kommer igen – forhåbentlig inden julesalget. 

Der fremstilles rigtige mange varer til butikken af frivillige, både hjemme og på museet 

Butikspassere anmoder om orientering om hvilke varer vi har i butikken. Udvalget forsøger at 

lave oplysende skilte til butikken som gæsterne selv kan læse. 

Souvenirudvalget er ikke mere et selvstændigt udvalg. 

d. Museumsudvalget, herunder Registreringsudvalget – Bodil L. 

Udvalget består af: Bodil L, Anne D, Kirsten R, Karen H, Marianne N, Gunhild B. 

Vi kunne sagtens bruge flere medlemmer, meget gerne nogle med kontakter til kunst-

håndværkere. 

Museumsudvalget har aftaler for kommende temaudstillinger: 

2022: Lotte Dalgård udstiller kjoler i hør 

2023: Bent Vinkler og Nina Ferlov 

2024: Francesca Piñol, Massana Designskolen, Barcelona 

Og også for alle cafeudstillinger i 2022. 

 

Registreringsudvalg udskilles som et selvstændigt udvalg med medlemmerne Marianne N, Le-

ne O, Britta Nielsen, og Marianne K. 

 

Efterlysning: Registreringsudvalget savner voldsom et vigtigt arbejdsredskab – et rødt ringbind 

med forskellige typer broderier som Kirsten Knudsen har lavet til dem. 

e. Maskinudvalget – Bent B.  

Udvalget består af: Bent B, Anders H, Hans BP, Niels J, Torben N, Uffe H – kvinder er be-

stemt også velkomne! 

Udvalget tager sig af vævemaskinerne mm. Maskinerne kræver løbende reparationer, men alle 

fungerer pt takket være Anders og andre gode reparatører.  

Maskinudvalget (Læs her: Jes) vedligeholder også hulkortene, Bemærk: det er vigtigt at kompe-

tencen med at lave/ændre patrontegninger og lave nye kort bevares i skaren af frivillige. 

Udvalget står for garnindkøb – pt. har vi et stort lager. 

Endelig skærer udvalget nye kæder – pt mangler en række væve kæder. Det er meget vigtigt at 

der blandt de frivillige findes dygtige kædeskærere – det er en vigtig kunnen, uden den kan vi 

ikke væve! Kom fredage kl 8:30 og vær med til at skære kæde! 

f. PR-udvalget – Else H.  

Udvalget består af: Ole, Else H, Lis B, Christine HL blev valgt ind 

Vi skriver nyhedsbreve og mange pressemeddelelser som Fyens Stiftstidende og lokalaviserne 

er rigtigt flinke til at bringe. Desuden bruger vi Facebook, Instagram (hvor vi har over 700 følge-

re), Kultunaut, ”Det sker” i Fyens Stiftstidende. Og vi har et godt samarbejde med Visit Assens. 
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I år har vi som noget nyt betalt en del penge for at få distribueret vores brochurer gennem ”Fe-

rie Danmark” som har stativer på mange turiststeder. Vi vil forsøge at evaluere ved årets slut-

ning hvordan det har fungeret, men det er ikke nemt at finde ud af præcis hvad der har ført vo-

res gæster til Hørvævsmuseet… 

g. Bygge- & Anlægsudvalget – Niels J  

Beretning fra dette udvalg venter til en anden gang 

h. Skoletjenesten – Anders H.  

Udvalget består af: Lene O, Hanne H, Gitte H og Anders H 

fremover kommer der skoleleverne én gang om ugen i 20 uger – OG fremover foregår det i den 

nye vævesal ☺ 

Skoleleverne går fortsat ind ad hoveddøren, stiller deres sko forneden ved døren og spiser de-

res madpakke i cafeen. Men de skal nu væve på rammevævene som stilles op i lyset ved gavldø-

ren i vævesalen. 

i. Aktivitetsudvalget – Lis B  

Jonna, Anne D, Ulla R, Lisbet N og Lis B 

Udvalget holder 4-5 møder om året, og holder halvårlig planlægning sammen med aftenskole 

og museumsudvalg – fx har aktivitetsudvalget stået for foredraget med Anders Mørk, mens Mu-

seumsudvalget står for foredragene med AE, EB og Inge Bjørn. 

Medlemmer har gratis adgang til foredrag (ikke til kurser og workshop), men alle betaler for evt. 

kaffe og kage. 

Vi kunne godt få plads til flere gæster til de fleste foredrag. Er det de rigtige foredrag vi holder - 

forslag? 

Aktivitetsudvalget arrangerer julesalg (ved underudvalg med Anne D og Bodil L). I år udvælges 

der lidt færre boder. Der bliver julesalg i to weekender: 13.-14. og 20.-21. nov. Det er muligt nu 

hvor skoletjenestens rammevæve ikke skal flyttes først. 

Levende lørdag er også under aktivitetsudvalget – det står Anne D for. Anne siger folk er flinke 

til at komme og være aktive. Når der er kurser ol. Indgår de også ofte i aktiviteten. Sidste week-

end i sæsonen i år skal der rulles duge. 

Efterårsferieaktiviteterne er under udarbejdelse – Ulla R og Lis B står for det. 

Og endelig arrangerer udvalget udflugten for alle frivillige – dvs. alle som giver en hånd med på 

Hørvævsmuseet. 

Udvalget overvejer at lave nogle lørdage formiddage med forskellige nørklerier for og med de 

frivillige. 

5. Valg til udvalg.  

a. Eksisterende 

Se ovenfor hvor både nuværende og nye udvalgsmedlemmer er nævnt.  

Udvalgene er velkomne til at supplere sig i løbet af året med flere frivillige. 

b. Forretningsudvalget foreslår at ændre Museumsudvalget til Udstillingsudvalg  

og oprette et nyt museumsudvalg med opgaver i forbindelse med de faste udstillin-
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ger – udvikling og formidling.  

Det blev vedtaget – UdstillingsMuseumsudvalget kom til at bestå af: Ole, Christina HL og 

Bent B (fejl rettet 30.09.2021) 

c. Aftenskole: 

Det blev vedtaget at oprette et aftenskoleudvalg som skal inspirere aftenskoleledelsen om-

kring kurserne: 

Bent og Else er som aftenskoleledelse fødte medlemmer. 

Hanne H, Anne L, Anders H, Lene O, Christina HL blev valgt ind. 

6. Orientering om status og foreløbige planer for de nye lokaler på 1. sal – Ole og Anders  

Ole orienterede kort – se tegning i præsentationen Fællesmøde, 8. september 2021.pdf: 

Vævesalen bliver fyldt med væve – rammevæve til skoletjenesten og skaftevæve til aftenskolen. Der 

bliver sat reoler hele vejen langs inspektionsgangen til overmaskinerne. Over inspektionsgangen 

bliver der et repos hvor der kan opbevares diverse dekorative tekstilremedier – fx spinderokke. 

Tekøkkenet udstyres af cafeudvalget. Der kommer kaffemaskine, mikroovn og opvaskemaskine 

Temarummet forsynes med overheadprojektor med højtaler, med 12 borde som kan klappes sam-

men og er nemme at skubbe til side og der laves skabe hvor skoletjenesten kan opbevare symaski-

ner mm. 

I gangen ved trappen bliver garderobe og handicaptoilet. Der kommer elevator til loftet – en vigtigt 

chip er i restordre fra Kina, så den kommer først til november. 

Endelig bliver der et lille møderum 

7. Planer og ideer for det kommende år. Gruppedrøftelser og opsamling.  

Emner  

a. Hvordan rekrutterer vi nye frivillige? 

På grund af det fremskredne tidspunkt foregik det i plenum. 

Der bliver et møde for nye frivillige mandag den 20. september. Det annonceres i lokalavi-

serne, måske i Fyens Stiftstidende, der skal plakater op, det skal på Facebook, Instagram,… 

Og alle frivillige bedes invitere gode venner. 

b. Lokalerne på 1.sal. Ideer til indhold og aktiviteter  

Se ovenfor. 

De nye lokaler skal indvies med en reception hvor håndværkerne, grevens, fondene, pres-

sen bliver inviteret. Vi skal også markere det for medlemmer og de frivillige – forslag fest 

med jazzorkester… 

8. Evt.  

Spørgsmålet blev rejst om hvad der skal til for at man er frivillig på Hørvævsmuseet. Det blev be-

svaret af formanden med at alle der giver en hånd med bare to gange om året er frivillig og er invi-

teret med til udflugt, julefrokost mm. 

Hørvævsmuseet forsøger at føre en liste over alle frivillige (naturligvis med respekt for regler om 

persondata) hvor vi registrerer de frivillige, hvem vi er og hvad vi hver især bidrager med. Denne li-

ste skal opdateres – I hører nærmere. 

https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/wp-content/uploads/2021/09/Fællesmøde-8.-september-2021.pdf

