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Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 4. okt. 2021 kl. 10.00 på HVM  
Tilstede: Anders, Lone, Marianne K, Birthe, Ulla, Torben, Ole, Else og Niels 

Referent: Else 

Dagsorden  
1. Godkendelse af referat fra 10. august hoervaevsmuseet.dk/frivillige 

Det blev godkendt 

2. Orientering 

Niels holder møde med Skoda og Lilleskov teglværk mandag den 11.10 kl 10 om samarbejde.  

a. Sammenlægning af HVM og HVMs aftenskole er nu gennemført  

Vedtægterne er godkendt hos kommunen, og Aftenskolens konto er overført til Hørvævsmuse-

ets cvr. Vi beholder foreløbig begge konti. Else får kiggeadgang for at kunne følge indbetalinger. 

 

Bent Bille udpeges af bestyrelsen som frivillig, ulønnet leder for ”den folkeoplysende virksom-

hed” (dvs: Aftenskolen) og Else Høbye som ulønnet assistent. De arbejder sammen med Aften-

skoleudvalget om at opslå kurser med mere og sørge for alt det praktiske omkring dem. 

 

Nu er Hørvævsmuseet samlet blevet en Folkeoplysende forening. Iflg. §8 Stk. 4 i Folkeoplys-

ningsloven kræver det at Hørvævsmuseet indhenter børneattester på alle der har mulighed for 

kontakt med børn under 15 år. 

Bestyrelsen vurderer at det omfatter alle frivillige. Derfor vil vi bede om personnummer på de 

frivillige og rekvirere børneattesten elektronisk hos politiet. Hver enkelt får en anmodning om 

tilladelse til børneattesten indhentes i sin e-boks. 

Børneattesterne skal rekvireres for alle nye frivillige og med mellemrum (fx 2 år) for alle.  

 

Hørvævsmuseet kan ikke – og vil ikke - kræve at alle accepterer at børneattesten indhentes. Be-

styrelsen / formanden må overveje hvad vi gør i de tilfælde hvor attesten ikke indhentes. 

b. Besøgstal  

Vi har rundet de 3000 i dag og vi har stadig grupper på besøg resten af året. Så det ser ret godt 

ud.  

De frivillige har løbet stærkt :-) 

 

c. Åbent hus 20. september  

Vi fik besøg af 4 nye og mindst 3 af dem er i gang.  

Bestyrelsen beder fortsat alle frivillige om at snakke med dem vi hver især kender som kunne 

tænkes at være med i fællesskabet omkring museet. Og så afholder vi Åbent hus igen til foråret 

https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/wp-content/uploads/2021/08/Referat-bestyrelsesm%C3%B8de-10.-august-2021.pdf
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d. Møde med Verninge Husflid 

Referat på vej 

e. Status fra udvalgene:  

Aktivitet (Ulla) 

Aktiviteter resten af året er planlagt og går efter planerne – også aktiviteterne i efterårsferien. 

Butik (Lone) 

Vi venter på varer og har specielt problemer med varer fra Hviderusland. Vi får nok snart den 

sidste levering derfra. Lignende varer kan i mange tilfælde fås fra Litauen, men dyrere. 

Café (Birthe)  

Caféen overvejer ny kaffeleverandør.  

Og så fortsætter vi med en hel del gruppebesøg og også frokoster for jægere i skoven.  

Maskiner (Anders)  

Vandstyringsanlægget har fået ny ventil og er nu helt lydløs. 

Vi mangler frivillige til at skære nye kæder, Knuds væv kører snart tom! 

Værkstedet skal ikke bruges til parkering af diverse maskiner – vi må finde andre løsninger, men 

ikke den nye, flotte baggang/entré! Når elevatoren kommer, bliver det nemmere at flytte ting op 

og ned – så kan de bedre få fast plads på loftet. 

PR (Else)  

Møde i Visit Assens regi først i november – og ellers skal vi jo snart i gang med at overveje an-

noncering og brochurer for den nye sæson. 

Registrering (Marianne)  

Har holdt det første møde og registreret de varer vi havde. Har bedt om hjælp fra Ellen Warring 

ang. vejledningen vedr. retro-ting. 

Vi registrerer de bevaringsværdige ting – dvs. museumsting. Det gør det nemmere for os at 

finde ting frem til vores egne udstillinger. Vi kunne måske også overveje at stille vores samling 

af unikke ting til rådighed for andre museer? Ellen Warring skal spørges om det er en ide. 

Ikke-bevaringsværdige ting – og ting som vi allerede har eksemplarer af – går til Oldemors Lin-

nedskab i butikken eller syes om i systuen. 

Rundvisning og vagtplan (Lone)  

Vi er sidst i sæsonen som er gået godt og med travlhed. Men vi mangler folk både i café og 

rundvisning. Det kan være lidt svært at fylde vagtplanerne ud. 

Skoletjeneste (Anders)  

Vi er ved at være klar til første 27. okt. Der kommer 8 skoler inden jul. 

Der er kun skoletjeneste en gang pr uge. Det gør det nemmere at finde frivillige. 

Udstilling (?) 
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Aftenskoleudvalg (Else)  

Det nye aftenskoleudvalg har holdt sit første møde. De vil både bidrage med inspiration til kur-

ser og hjælpe med det praktiske omkring afviklingen af kurser. 

Vi holder næste møde onsdag 13. okt. kl. 11 hvor vi skal snakke om kurser i 2022 – der skal an-

søges om støtte inden 1. november. 

 

Museumsudvalg (Ole) 

ikke noget 

3. Økonomi, status. Bilag følger 

Regnskab pr 30.09 blev gennemgået. Konklusionen er det ser godt ud – takket være mange gode 

indsatser. 

4. Budget 2022, herunder drøftelse af muligheder og behov for investeringer. Bilag følger  

Ole foreslår at vi i hver især på alle funktioner laver et overslag over budget – vi vil få besked om 

forbruget det/de seneste år.  

Alice kan derefter lave en ny – og forhåbentlig bedre – kontoplan samtidig med at hun flytter regn-

skabet til ASA som er Foras tilbud om system til at administrere og holde regnskab. 

5. Behov for hjælp til rengøring? Drøftelse og beslutning  

Ole foreslår at vi sætter penge af til at købe noget rengøring – det skal naturligvis drøftes og foregå 

sammen med dem der gør rent nu. Ole taler med Bodil om at finde en løsning hvor vi tilkøber ren-

gøring i et firma. 

6. Henvendelse fra Kirstine Kofoed (bilag), drøftelse af vores muligheder for at benytte eks-

terne kræfter vedrørende formidling mv.  

Kirstine var på besøg i uge 39. Hun vil tilbyde hjælp med formidling – se hendes CV.  

Vi mener vores rundvisning er et af Hørvævsmuseets guldæg, så Kristines evt. forslag skal tjene til 

at supplere denne rundvisning.  

Kirstine tilbyder at komme her 4 uger i ulønnet praktik. Tiden kan bruges til at definere et projekt 

som vi kan søge midler til. Vi har et godt museum, men kan sikkert få gavn af en anden synsvinkel.  

7. Ombygning 1. sal.   

a. Status, herunder økonomi (Ole)  

Konklusionen er at vi får brugt pengene fra fondene. Og at det ca. slår til. 

Vi skal have en liste over hvilke armaturer vi har fået, numre på maling mv. 

b. Ibrugtagning (Anders og Else)  

Lokalerne er allerede taget i brug. Og vi forventer snarest at få ibrugtagningstilladelse. 

Vi har en liste over lidt småting der mangler. Og så mangler vi elevatoren, den forventes at 

komme medio nov. Gavldøren skal fungere som nødudgang, derfor fjernes den yderste dør så 

det er let at komme ud, Godset reparerer trappen og inddækningen om døren. Vi maler døren 

den rigtige grønne farve udvendigt. Så vil det kunne lade sig gøre at komme ind ad den dør med 

den sædvanlige nøgle. 
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Hjørnedøren forsynes med kodelås sådan at vævere og andre kursister kan få en kode og låse 

sig ind på andre tidspunkter. 

Vinduet i gangen er en brandlem og må/kan ikke åbnes 

c. De praktiske opgaver, f.eks. Indretning, udsmykning, køkken, rengøring mm.  

Anders og Bent er i fuld gang med borde, reoler, skabe og ikke mindst væve. 

Køkkenet er forsynet med inventar – der mangler blot en kaffemaskine 

d. Indvielse. Festudvalg etableres. Forslag til arrangementer sidst i oktober:   

Ole, Birthe og Bodil blev valgt til festudvalg til at stå for: 

i. Reception for medlemmer, fonde, forretningsforbindelser, presse m.fl.  

ii. Fest for frivillige  

  

8. Aftenskolens planer for næste sæson (Else)  

Vi går i gang med rammevævning tirsdag den 26. okt. og skaftevævning torsdag den 28. okt.  

Desuden er der løbbinding 30. oktober og 14. november – den sidste dag er samtidig med julesal-

get – vi mener kurset kan foregå bagest i vævesalen mellem rammevævene. 

Den nye sæson planlægges på mødet 13. oktober – vi har mange ideer! 

9. Kulturfest i Assens Kommune juni 2022, orientering om planerne (Else og Ole)  

Foreløbig er vi enige om at Hørvævsmuseet skal være med – næste møde 5.10 hvor Lone og Else 

deltager. 

10. Eventuelt 

Udflugt med 52 tilmeldte 6.10 

Mødet sluttede kl. 12:05 

 

Bilag til bestyrelsen 

· Bilag Hørvævsmuseet, periodeopgørelse pr. 30. september 2021 

· Bilag ombygning, status 1. oktober 

· CV Hørvævsmuseet 


