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Dagsorden 

1. Kommentarer til de (næsten) overståede kurser? 

se fx Plan for 2022 (på siden her) og Budgetopfølgning Aftenskolen 2022 (vedhæftet) 

Vi konstaterede at alle kurser er forløbet godt. De fleste balancerer budgetmæssigt, en del giver 

overskud.  

Der er ikke krav om at hvert enkelt kursus skal give overskud, men samlet skal aftenskolen helst 

bidrage positivt til Hørvævsmuseets økonomi. God omtale af vores kurser er også et bidrag! 

2. Kommende vævekurser 

Skaftevæv (pt 7 tilmeldte), Rammevæv (pt 5 tilmeldte) 

Antallet ændrer sig løbende. Hvad er konklusionen af at der er så få deltagere?  

Vi er enige om at vi forsøger at fastholde kursus ”Skaftevæv – tirsdag”, men tilbageholder offentlig-

gørelse af kurset i ”Skaftevæv – torsdag” indtil der evt. måtte vise sig et behov for det også. Den 

ene kursist der har tilmeldt sig torsdagholdet skal tilbydes en plads på tirsdagsholdet. 

Rammevæv fastholdes. 

Dd. 25-03 er tallene: skaftevæv 9 deltagere, rammevæv 8 deltagere. Og torsdagskursisten har ac-

cepteret tirsdagsholdet. 

 

Generelt kan kurser aflyses med en uges varsel, det varsel kan underviserne opsiges med.  Det er 

svært at afgøre generelt om kurser med få tilmeldte skal aflyses eller gennemføres. Det afhænger 

af en konkret vurdering.  

Omvendt kan det generelt ikke garanteres at kurser gennemføres før en uge inden kurset – navn-

lig ikke hvis der er få tilmeldinger. 

3. Kommende aktiviteter: 

a. Farvelære med Winnie Poulsen lør. 19. marts 

(pt. 20 tilmeldt) 

Hanne lovede at tage mod Winnie Poulsen, byde velkommen og afsluttede. Else åbnede døren 

nedenfor og viser gæsterne op. 

Nu 22.03 er kurset godt overstået, 18 fremmødte havde en god og meget inspirerende dag.  

b. Broderi på strik m Eva mm Engelhardt 26.-27. marts 

(pt 5 tilmeldt!!) PR!! 

Anne lovede at tage imod Eva mm Engelhardt. 

Her 25.03 er 9 tilmeldt, der er stadig 3 ledige pladser og der reklameres fortsat på Instagram 

og Facebook 

c. Blåfarvning 10.-12. juni 

Er næste kursus – vi planlægger modtagelse af kursister næste møde. 

https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/
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Generelt er nødvendigt at være to til at starte et kursus der foregår ovenpå – en til at være ved 

døren og en ovenpå. Når underviseren er en af vores ”faste” kan vedkommende godt være den 

ene, men til nye undervisere er det vigtigt at der er 1-2 fra museet til at tage ”pænt imod”. 

4. Debatskabende aktivitet sammen med Verninge Husflid 

Bæredygtig mode Tanja Gotthardsen 21. april 

Vi har aftalt med Verninge Husflid at lave et fælles såkaldt debatskabende arrangement med Tanja 

Gotthardsen om bæredygtig mode. Meld jer til via vores hjemmeside under ”Det sker > Aktivite-

ter”. 

Vi er forpligtet til at bruge 10% af vores tilskudsmidler til debatskabende arrangementer. Verninge 

Husflid er væsentlig større end os og har derfor flere midler. Evt. overskud fordeler vi forholds-

mæssigt efter vores bidrag. 

5. Skulle vi overveje et sommerferie-væve-kursus? 

Og/eller udlån af enkelte væve? Pris?? 

Der var stemning for at erstatte torsdagkurset af et sommerferiekursus. Bent vil tale med vores 

vævelærere Tine og Anne Marie om det. 

Udvalget er stemte for enkeltudlån af væve til helt selvkørende vævere til fx 150-175 kr. pr. må-

ned. Bestyrelsen afgør prisen. Det skal afklares hvordan det kan gøres praktisk både vedr. tilmel-

ding og andet. 

Her 25.3: Begge undervisere er med på sommerferiekurser og det er aftalt at Anne Marie har kur-

sus i uge 28. Der arbejdes med at offentliggøre det.  

Til gengæld overtager Tine kurset ”Skaftevæv – tirsdag” 19.4-21.6. 

6. Vi har overvejet – næsten besluttet - at inkludere en frokosttærte og/eller kage i dagskur-

ser mod at forhøje priserne. Hvad mener I om det? 

Vagtplanudvalget vil i så fald sætte vagter på til frokost. 

Udvalget er ikke stemt for at forhøje prisen for alle (70 kr. for tærte + juice, 30 kr. for kage til kaffe), 

men mener det skal være et tilbud. 

Til de næste kurser er der sat vagter på hen over frokost. De serverer det kursister køber på da-

gen. Vi ser på hvad erfaringerne bliver, hvor mange der køber. 

Det er enkelt at lade folk vælge ved tilmelding om de vil have kursus med eller uden fortæring. 

Men vi vil ikke vil sætte vagter på for en meget lille indtjening, så hvis erfaringen viser at kun få 

kursister vil købe mad bliver tilbuddet droppet igen. 

7. Det jeg har glemt 

Vi talte om behovet for evaluering og hvordan det skulle gøres. Kirstine vil lave et forslag til evalue-

ringsskema. 

Her 25.3: Evalueringskemaet er sendt til besvarelse til alle deltagere på de to kurser i skaftevæv. 

Det kan besvares anonymt eller med navn. Det skal besvares elektronisk (Google Formular) senest 

mandag 28. marts så vi kan nå at snakke over kaffen på de sidste væveaftener hhv. torsdag 31.3 

og tirsdag 5.4.  

Bør alle kursister præsenteres for sådan et skema – korte eller lange kurser??? 
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8. Evt. 

Næste møde 9.5 kl. 12:30 hvor vi bl.a. skal planlægge resterende kurser på Plan for 2022 

Referent: Else 

Ekstra: 

• Sidste nyt efter snak med Bente fra Verninge Husflid: Vi planlægger at holde debatskabende 

foredrag 19.5 med firmaet ”Pose og sæk” – se https://poseogsaek.dk og i efteråret med 

https://vonlinnestudio.com.  

• Ved tilmelding accepterer kursister nedenstående tekst. Vi har indtil nu faktisk ikke taget gebyr 

ved afmelding.  

Det sker også at vi er flinke og accepterer senere afmelding eller byt til andet kursus… 

Betaling kan ske med dankort. Køb af kurser og betaling af kontingent her på hjemmesiden er 

ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2). 

Hvis du melder afbud til et kursus senest 14 dage før kursusstart refunderer Hørvævsmuseet 

betalingen for kurset minus et gebyr på 50 kr. Afmelding er gældende, når du har modtaget en 

bekræftelsesmail. Ved senere afmelding eller udeblivelse fra kurset refunderes kursusbetalin-

gen ikke. 

Kontingent for medlemskab i Hørvævsmuseet refunderes ikke. 

https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/
https://poseogsaek.dk/
https://vonlinnestudio.com/

