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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 7. februar kl. 12.30 på HVM
Tilstede: Ole, Lone, Else, Anders, Birthe, Marianne, Niels, Torben og Ulla.
Ingen fraværende.

Referent: Else

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 6. december
Se 6. dec 2021

2. Orientering

a. Møde med Skoda og Krengerup
Se referat Møde Škoda Museet, Krengerup og Hørvævsmuseet 19. jan 2022
Vi plejer hvert år at have et statusmøde med Skoda, i år var Ulrik R., Krengerup også med.
Obs: Vi fik adgang til ”rundgangen”, men problemet med at få nøgle skal løses, Torben ser på
det.
Vi ønskede et sted til vådrum. Ulrik R ville tænke over om der kan findes et sted.

b. Møde med Museum Vestfyn
Godt møde hvor vi talte lidt om det hele, men uden referat. Museum Vestfyn vil gerne sælge
nogle varer fra vores butik. Vi kan ikke producere varer til dem – vores frivillige har travlt nok
med vores egen butik.
Vi vil meget gerne have noget PR på Vestfyns Museum, fx nogle få ting op med henvisning til os.
Vi hørte om Museums Vestfyns app med Vestfynske steder. Kirstine er ved at se på om vi skal
have en tilsvarende og om vi kan få Hørvævsmuseet nævnt som ”et vestfynsk sted” i Museum
Vestfyns app.
Vi er enige om at holde kontakten.

c. Fleksibel workshopdag, FORA. Else, Bent og Ole deltager
Se Program
Evt. tilmelding her: fora.dk/for-medlemmer/kurser-og-moeder/fleksibel-workshopdag-2022/

d. Seniorlivsmesse i Tommerup 16. marts
Vi deltager på et stand med et par stykker

Mere orientering:

Birthe tager til åbning af udstillingen Erik A. Frandsen: Giottos metode 9. februar 2022 som
Trapholt inviterede os til.

Ebbe Wendelbo har optaget en fin video på 2½ min om Hørvævsmuseet. Den skal bruges til
Lise Frølunds udstilling på Nicolai i Kolding 5 marts - 18. april, se https://www.nicolaikul-
tur.dk/kunst-og-design/#Juleudstilling
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e. Mobiltelefoni, brev til kommunen.
Ole har kontaktet Sara Rosager, Assens Kommune., Assens Kommune har givet et påbud til TDC
om at der skal være mobildækning omkring Krengerup, men det vides ikke hvornår det bliver.
Vi får en manuel model til elevatoren: Den skal åbnes med en nøgle og må ikke bruges når folk
er alene på museet. Der installeres en klokke i elevatoren sådan at andre på museet kan rea-
gere ved evt. problemer.

f. Nyt fra udvalgene:
 Aftenskole (Else)

Vi har planlagt og offentliggjort næsten alle kurser i foråret. Sammen med Aftenskoleudval-
get – og andre – har vi mange gode ideer til kurser. Vi er enige om at forsøge ikke at sætte
mere i værk end vi selv kan følge med i.
Pt. arbejder vi med at inkludere frokost / kage i heldags- og eftermiddagskurser mod en pris-
forhøjelse af kurset.
Else er blevet valgt ind i Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune

 Aktivitet (Ulla)
Der holdes to foredrag her i foråret og måske også markedsdag

 Butik (Lone)
Onsdag er store tælledag, hele varelageret tælles op som sædvanligt ved starten af året.
Vi handler varer de sædvanlige steder og alle bestillinger er kommet. Butikken gøres klar til
sæsonen lige efter hovedrengøringen.
Oldemors Linnedskab opgraderes under overskriften bæredygtighed og genbrug.

 Café (Birthe)
Birthe undersøger priser på mad til kursusdage. Kagesortimentet udvides måske med fløde-
boller fra Ærli, Hårby. Det ville give et glutenfrit tilbud i caféen.
Priserne i caféen er uændret fra sidste år.

 Maskiner (Anders)
Vævene arbejder alle pt.
Vi er meget glade for de mange nye mennesker i vævesalen. Dog mangler vi fortsat nye ”for-
rettere”.
Det skal overvejes om arbejdet og færdslen omkring ovenmaskinerne kan gøres mere sik-
kert.

 PR (Ole)
Vi er i gang med PR om den nye sæson: vi har annonce i Vestfyns Guiden, vores egen bro-
chure er i trykken. Vi skriver til busselskaberne og laver i øvrigt nyhedsbreve, pressemedde-
lelser osv.
Brochurerne distribueres af FerieDanmark, men vi skal selv distribuere i lokalområdet
Vi arbejder med plakat, opslag og flyers med kalender for alle vores aktiviteter.
Kirstine tager sig af en hel del af det – foruden hun også passer de. sociale medier

 Registrering (Marianne)
Udvalget er i gang med at rydde op i kasserne i depotet, bl.a. er der mange unødvendige
dubletter.  En del kan sælges i Oldemor og på markedsdag, noget sendes til den fynske
Landsby og måske Hjemstavnsgården, og det mest skadede (ofte ildelugtende) kasseres.
Ting der kan bruges evt. som materiale til andre ting lægges i en kasse til salg.
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Udvalget arbejder med at fotografere en del af vores samling og billederne lagt på nettet.
Hørvævsmuseet tager gerne mod donationer, men vi forbeholder os ret til selv at sortere og
evt. sælge, og vi køber ikke genstande.
Hørvævsmuseet har en del papirer og dokumenter. Det skal ikke registreres her, men skal
på Lokalhistorisk Arkiv.
Vi har materialer til en markedsdag i år.
Se referat af sidste registreringsmøde her

 Rundvisning og vagtplan (Lone)
Der er lige kommet en vagtplan for tiden frem til sæsonen. Og der er fastsat et opstartmøde
onsdag den 27.4 kl. 12:30 for alle rundvisere og caféfolk
Kassevejledningen revideres af kontoret.

 Skoletjeneste (Anders)
Skoletjenesten blev aflyst i en del af januar og februar. Smittetallene er stadig høje. Skoletje-
nesten er meget afhængig af de frivilliges frygt for smitte. Det er trist at aflyse, men det er
nødvendigt.

 Udstilling (?)
Der er helt styr på udstillinger for 2022 – måske bortset fra ferniseringer og ”Mød kunstne-
ren”-arrangementer.

Kontoret er omorganiseret, der er nu 3 arbejdspladser.
Regninger betales normalt mandag af Kirsten, kontering af bilag overgår til Gitte, Alice afslut-
ter regnskabet og holder styr på moms og lønninger.

3. Priser for leje af lokaler på HVM.
Det koster pt. 300 kr. for at leje café og/eller aktivitetsrum til et møde mod at man køber kaffe eller
anden fortæring og 1500 kr. for at leje caféen en hel dag hvor man selv sørger for alting.
Der skal måske skelnes mellem om man lejer caféen og hele museet.
Forretningsudvalget ser på det

4. Økonomi, status. Bilag vedlagt
Regnskabet for 2021 sendes rundt når det er færdigt. Hvis regnskabet skønnes ok, kan det skrives
under på kontoret inden generalforsamlingen. Om nødvendigt holdes møde

5. Budget 2022. Bilag vedlagt
Der er lavet et budget som lægges frem på generalforsamling. Resultatet forventes ca. at gå i 0.

6. Ombygning 1. sal. Status, herunder økonomi. Bilag følger
Vi har brugt midlerne fra fondene – godt og vel. Udgifterne følger planerne bortset fra mindre ting:
trappen ved døren ud mod halmladen, brandsikring af væggen mellem væveloft og ovenmaski-
nerne.
Tilbuddene med håndværkerne har holdt og der er afregnet med alle fondene.
Vi får en del moms retur. Og dermed ender byggeregnskabet ca. i 0.
Vinduer og døre mangler at blive malet om, ellers er alt afsluttet – og afsluttet godt!
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7. Generalforsamling 5. marts. Form og indhold. Valg
(Marianne genopstiller ikke, Else og Lone er også på valg).
Generalforsamlingen har FU planlagt efter de gamle regler til at lørdag den 5. marts.
Indkaldelse sendes ud i denne uge sammen med opkrævning af kontingent. Det skal betales inden
generalforsamling. Stjernemedlemmer inviteres også.
På valg er Marianne, Birthe, Else og Lone. Marianne modtager ikke genvalg.
Ulla modtager ikke genvalg som revisor.
Vi tænker – og bestyrelsen modtager gerne – forslag til nye kandidater.
Generalforsamlingen starter kl. 10, der er kaffe og morgenbrød fra kl. 9:30.
Vi overvejer et indslag efter generalforsamlingen. Det er siden bestyrelsesmødet aftalt at Kirstine
fortæller om formidlingsprojekt mv

8. Sæsonåbning 30. april. Form og indhold
Udstillingsudvalget bedes finde ud af hvem udstillerne ønsker inviteret med. Cafeudvalget sørger
for det sædvanlige traktement.
Kor?

9. El-gennemgang. Godset har for nylig fået el-systemerne gennemgået (bilag). Kan vi klare os
med den, eller skal vi bede om at få lavet en specielt for HVM?
Niels kontakter elektriker for at få set el-systemet efter, termograferet tavlerne mm.

10. Projekt, Kirstine. Status
Kirstine skriver på det. Hun hjælper også til med PR

11. Åbent hus – skal vi holde et i foråret? Evt. sammen med Skoda?
Ja, vi holder et møde. Skoda mangler også frivillige. Vi finder en dato sammen med dem

12. Telefonliste med nærmeste pårørende. Bestyrelsen besluttede i 2019 at vi ikke behøver så-
dan en liste – forslag om at dette genovervejes.
Vi giver tilbud om at registrere pårørende (i listen over aktive) for alle der ønsker det.

13. Kulturfest i Assens Kommune juni 2022, orientering om planerne (Else og Lone)
Kulturfesten 16-19. juni laves af alle / mange kulturinst. I kommunen. Vi deltager med en oplevel-
sestur hvor Hørvævsmuseet har 3-4 stationer på en oplevelsestur der laves sammen med Verninge
Husflid og Galleri Langager. Der skal nok bruges 4 x 2 frivillige hver af de to eftermiddage.

14. Eventuelt
- Husk at låse dørene. Vi har 6 udvendige døre og 3 indvendige døre der skal være låst når der ikke
er folk på museet. Lyset skal slukkes når sidste mand forlader museet.
- Alle frivillige og ansatte er nu ansvarsforsikret.


