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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 6. dec. 2021 kl. 12.00 på HVM  

Tilstede: Ole, Anders, Lone, Else, Ulla 

Afbud: Birthe, Marianne K, Niels, Torben 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra 4. oktober  

godkendt 

2. Orientering  

a. Assens Kommune har bevilget 40.000 kr. i tilskud for 2022  

b. Besøgstal samlet over 3500 

c. Julesalg 800 besøgende, som var fordelt pænt på de fire dage.  Vi tror det er en god ide at 

der ikke er nogen entre: Hørvævsmuseet fik god reklame, pæn omsætning – 50.000 kr. i bu-

tik og café. 

Bodholderne betaler 300 kr. pr. bod, i alt ca. 4000 kr. Vi brugte ca. 7500 + moms kr. på an-

noncer.  

d. Julefrokost  

Fredag den 17. dec. Den er i år udvidet til også at omfatte ledsagere for at fejre indvielsen af 

Væveloftet. Vi forventer at holde julefrokosten som planlagt, men forsøger at opføre os Co-

rona-ansvarligt… 

Traditionel julefrokost fra Kjærs Køkken. 

e. Møde med Skoda og Krengerup  

Det planlagte møde er flyttet til 16. dec. Emnerne er hvordan det er gået i året 2021, koordi-

nering og planer for det kommende år. Ole laver dagsorden 

f. Møde med Museum Vestfyn 

Marianne Nielsen fra registreringsudvalget inviteres, derudover deltager Ole og Kirstine. 

g. Fleksibel workshopdag, FORA  

Alle i bestyrelsen er inviteret og må deltage, Hørvævsmuseet vil gerne betale for dem der vil 

deltage. 

h. Reception  

Fin eftermiddag, med ca. 60-70 gæster. Vi fik mange gaver, bl.a. 20 Højskolesangbøger. 

i. Skoletjenesten 

Aarup skole aflyste pga. Corona-udbrud, men nu forventes vi at fortsætte som planlagt. 
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j. Oprydning på kontor 

Oprydning i kontoret: Bent sorterer bøgerne og placerer vævebøger på væveloftet, andre 

bøger kunne måske stilles på reol i mødelokalet. Skufferne er næsten tømt. 

Formålet er at slippe for reolen på endevæggen i kontoret og skaffe bedre mulighed for l en 

tredje arbejdsplads i kontoret. 

k. Fiksefredag 

Vi havde besøg af én gæst.  

Vi bakker op om ideen om en ”fikse”-dag (eller en genbrugs-dag), men overvejer om den 

skulle placeres på et andet tidspunkt af året en anden dag end fredag, den skulle være med 

tilmelding, og den behøver ikke vare 6 timer (tidspunkterne var nu vores eget valg) 

Generelt støtter vi bæredygtighed og genbrug :-) 

l. Status fra udvalgene: Aftenskole (se særskilt punkt)  

Aktivitet (Ulla) har holdt møde med Aftenskole og Udstillingsudvalg og er ved at planlægge 

foråret. 

Butik (Lone) butikken er åben om formiddagen. Vi har bestilt nye varer som kommer lø-

bende – bl.a. stribede forklæder. Butikken arbejder på at give Odense Værkstederne mulig-

hed for at sælge deres ting i vores butik 

PR (Else) vi planlægger at lave et ark med kalender, Brochure nogenlunde som hidtil, den 

distribueres via Ferie Danmark,  

Vi planlægger at droppe Orienteringsbladet til medlemmer, og i stedet bruge nyhedsbreve 

både til referat af generalforsamlingen og til gode historier fra museet. 

Vi fortsætter med Facebook, Instagram, Kultunaut osv. 

Rundvisning og vagtplan (Lone)  

Vi har haft mange besøg.  

Bestillingssedlerne er ændret, de er fremover udskrifter fra Outlook-kalenderen. Dvs. alle 

oplysninger står nu i Hørvævsmuseets kalender. Vi skal overveje om sedlerne indeholder de 

rigtige oplysninger. 

Der kan være lidt svært at skaffe vagter når der kommer nye grupper efter planen er lavet. 

Men vi siger jo nødigt nej til besøg... 

Der planlægges møde med Slottet og Skoda 

Skoletjeneste (Anders) Vi har lavet en vagtplan for de skolebesøg vi har. Det er nemmere at 

få vagterne dækket når skoletjenesten er spredt over større dele af året og der kun er skole-

tjeneste en gang om ugen. Vi har fået flere frivillige – også i systuen 

Det vil også her være en udfordring hvis der kommer nye skoler efter planen er lavet. 

3. Aftenskolens planer for næste sæson, herunder drøftelse af deltagerbetaling og priser for 

leje af lokaler (Else)  

Se bilag med planer og budget. Og priser for de enkelte kurser (ca. 35 kr. pr kursustime, tallet for-

højes evt. ved små hold, stort arbejde og for materialer). Betalingen dækker tilsyneladende udgif-

terne så kurserne løber rundt / giver et lille overskud. 

Iflg. Loven om Folkeoplysning må vi ikke tjene på kurserne – dvs. overskud på kurser med tilskud 
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skal bruges til folkeoplysning. Udgifter skal naturligvis dækkes inden vi beregner overskuddet: hus-

leje, lys, varme, rengøring… I regnskabet skal tilskud og deltagerbetaling tydeligt fremgå. 

Vi har vedtaget i Aftenskoleudvalget at normalt skal folk medbringe madpakke. Hørvævsmuseet gi-

ver adgang til tekøkken og mulighed for at lave kaffe og te gratis – altså uden betaling for kaffebøn-

ner og teblade. Men caféen er normalt kun åben hvis museet er åbent. 

Forretningsudvalget vil se på priser for leje af lokaler nu hvor aktivitetsrum og mødelokale også kan 

lejes. 

4. Økonomi, status. Bilag vedlagt  

Økonomien ser fin ud. 

5. Beslutning om ansættelse af Kirstine i tre måneder med løntilskud 

a. Tilknytning af Kirstine Kofoed til HVM  

b. Drøftelse af foreløbigt oplæg til projekter (Ole) Bilag følger  

Kirstine har været her i virksomhedspraktik i 4 uger. 

Vi ansætter Kirstine med 50% løntilskud i tre måneder (januar-marts 2022) og arbejder på at hun 

bliver projektansat derefter. Dvs. vi vil søge fondsmidler til formidlingsprojekter som vi ikke selv kan 

overkomme, men som ligger i tråd med Hørvævsmuseets øvrige aktiviteter. 

Bestyrelsen støtter ideerne. Der bliver en masse spørgsmål om hvor og hvordan tingene forankres 

– det tager vi hen ad vejen. 

6. Budget 2022, herunder drøftelse af behov for investeringer. Bilag vedlagt  

Bestyrelsen bevilgede Texsolv-opbinding til skaftevævene, ca. 25.000 kr.  

Bestyrelsen besluttede at sætte midler af til en gennemgang af det elektriske system og evt. reno-

vering hvor det er tiltrængt. 

7. Ombygning 1. sal. Status, herunder økonomi (Ole og Anders)  

Bortset fra småting er ombygningen færdig – og ca. indenfor budgettet. 

Vi mangler fx elevatoren og ommaling af de grønne døre og vinduer, så farven bliver som Krenge-

rups øvrige vinduer og døre, 

Økonomien er delvis baseret på at vi får betalt moms retur. I modsat tilfælde bliver der en ekstra-

regning. 

Gulvene skal vaskes grundigt med oliesæbe for at sikre at de er godt mættede. 

8. Kulturfest i Assens Kommune juni 2022, orientering om planerne (Else og Lone)  

Vi udsætter punktet. 

9. Eventuelt  

Intet 

Mødet sluttede 14:15 


