
 

Hørvævsmuseet, Nårupvej 30, 5620 Glamsbjerg E-mail: kontakt@hørvævsmuseet.dk 

Tlf.: 64 72 28 85, ma.-fr. kl. 9 -12 og i museets åbningstid Hjemmeside: hørvævsmuseet.dk 

SEnr.: 17067494 Fynske Bank Konto: 6851 1012483 

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 4. april 2022 kl. 12.30 på HVM 

Tilstede: Ole, Lone, Else. Anders, Birthe, Niels, Ulla, Torben. 

Referent: Else 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra 24. marts 

2. Orientering 

a. Seniorlivsmesse i Tommerup 16. marts 

Hørvævsmuseet havde en stand hvor vi bl.a. luftede vores nye roll-up. Standen – og 

messen var velbesøgt. Lis og Torben holdt gode indlæg om et godt seniorliv. 

Vi deltager gerne igen, næste gang 26. okt. i Aarup. 

b. Indmeldelse i SAMMUS www.sammus.dk  

Vi har meldt Hørvævsmuseet ind i SAMMUS, en paraply-sammenslutning for de frivil-

lige i støtteforeninger ved mange museer i hele landet. Formanden Steen Hjort, Øst-

fynske Museer, har tilbudt at komme og fortælle om foreningen. 

c. Åbent hus 6/4 kl. 9-12, sammen med Skoda 

Der er sørget for formiddagskaffe i Caféen for alle. Bestyrelsen bedes deltage og være 

opmærksomme på at alle nye får en god modtagelse. 

Husk at lægge en liste frem hvor navne, kontaktoplysninger på de nye kan noteres. 

d. Årsmøde i FORA 7. og 8. maj 

Vi må komme 4 delegerede, Else og Ole deltager – andre er meget velkomne. Temaet i 

år er temaet: Folkeoplysning til alle – rum til alle.  

Bestyrelsesmedlemmerne opdateres hos Fora – dvs. bl.a. sige at alle får ”Magasinet 

FORA”. 

e. El-gennemgang på HVM 

Vi gør ikke mere, efter snak med El-Flex holder vi os til Godsets gennemgang 

f. Lilleskov Teglværk har været på besøg 

De havde efterlyst nye muleposer til at transportere sadler til skinnecyklerne i. Vi er 

ved at få lavet 50 med vores logo til dem så vi bliver eksponeret ved hver cykeltur :-) 

g. Nyt fra udvalgene:  

i. Aftenskole (Else) aftenskoleudvalgsmøde onsdag 16-3-2022   

Else fremlagde et skema med budgetopfølgning for alle de mange nye kurser og 

redegjorde for hvordan priserne fastsættes. 

De enkelte kurser skal ikke nødvendigvis give overskud, men samlet skal Aftensko-

lens kurser naturligvis bidrage positivt til museets økonomi. 

Vores overvejelser om at tilbyde frokost og/eller kaffe ved dagskurser droppes, 

der er tilsyneladende ikke stor nok interesse til at det er rimeligt at sætte caféper-

sonale på. 

Og så har vi fortsat mange planer… 

https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/ekstraordinaert-bestyrelsesmoede-14-marts-2022/
http://www.sammus.dk/
https://fora.dk/for-medlemmer/kurser-og-moeder/foras-landsmoede/landsmoede-2022/
https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/aftenskoleudvalgsmoede-onsdag-16-3-2022/
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ii. Aktivitet (Ulla)  

Møde på torsdag fælles med Udstillingsudvalget og Aftenskoleudvalget. 

Udvalget forventer at fortsætte med 2 foredrag, Hørdag forår og efterår – og selv-

følgelig udflugten.  

Efterårsferie og levende lørdag?? 

iii. Butik (Lone)  

Vi vil gerne give egne varer mere synlighed.  

Varerne fra Belorus er pt. lagt på lager. 

Butikken er ved at være klar til sæsonstart. 

iv. Café (Birthe)   

Birthe har lavet aftale om kort og månedsafregning hos ABC. De kunne (ville) ikke 

give procenter til os. Men folk der køber ind til museet hos ABC skal fremover 

hente kortet på kontoret 

v. Maskiner (Anders)   

Væv 1 og væv 7 kører godt. Og der er nye folk på væv 2 og væv 4, som er godt på 

vej. 

Væv 5 skal have ny kæde, vi bommer den onsdag eftermiddag. Derefter skal der 

drejes an – det tager nok en måneds tid. 

Væv 6 står for tur til en ny kæde. Der er meget kæde endnu, men den driller me-

get – formodentlig på grund af flere uheld med mange sprungne tråde!  

vi. PR (Ole)  

Sæsonplakat på vej, vi går i gang med at pakke poser og sende ud til de steder 

hvor Ferie Danmark ikke kommer. 

Vi har snakket strategi for Facebook og Instagram – Kirstine laver opslag med stor 

gennemslagskraft – foruden arbejdet med hjemmesiden. 

Tidlig planlægning af aktiviteter er en fordel når noget skal ud til pressen! 

vii. Rundvisning og vagtplan (Lone)  

Udvalget har møde 27. april for alle vagter.  

Rundvisergruppen har haft møde 30. marts hvor vi bl.a. vedtog at vi kører rundvis-

ninger i åbningstiden fast kl. 13.30 og 15. Det skal melde tydeligt ud med skiltning 

og på hjemmesiden. Vi håber at det bliver en fordel for både rundvisere og gæster 

– i modsætning til de nuværende rullende rundvisninger hvor vi fortsætter rundt 

og rundt 3-4 gange på en eftermiddag og gæsterne står på og af undervejs.  

Kirstine arbejder på at samle informationsmateriale både til rundviserne og til gæ-

ster som ønsker at gå rundt selv og selv informere sig.  

Vi har tilsagn fra nye rundvisere. De går med som føl – Anders og Bodil tager sig af 

dem. 

viii. Skoletjeneste (Anders) 

der sendes mail til skolerne i maj  

ix. Udstilling 

Årsudstilling sættes op i weekenden 23.-24. april 
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x. Registrering 

Se registreringsudvalget 10. marts 2022  

3. Økonomi, status. Bilag følger  

Ole uddelte en balance. Da det er første kvartal, er det ikke overraskende at der er flere 

udgifter end indtægter. Så økonomien ser rimeligt ud. 

Budgettet er ændret pga. øgede lønudgifter.  

Planen er er vi følger økonomien op til hvert møde. 

4. Principper og priser for leje af lokaler på HVM. Bilag følger 

Lone fremlagde bilaget.  

5. Udlejning af væve i sommerperioden. 

Vi prøver at markedsføre udlejning at enkelte væve på væveloftet – når der er ledige væve! 

Det er en forudsætning at lejerne er selvkørende. 

Vi ved ikke om der er marked for det. Vi sætter prisen til 150 kr. pr måned – måske med 

mulighed for rabat for flere måneder i træk. 

6. Hvordan modtager vi nye frivillige? Skal vi forsøge at lave en oversigt og evt. nogle 

”jobopslag” for de funktioner hvor vi mangler bemanding? 

Vi vil forsøge at lave små ”annoncer” for de opgaver vi har: syerske m/k, cafevagt, maskin-

passer, væver/syer i Skoletjeneste, væver, rundviser… 

Der er altid mentorer – man er aldrig være alene i den første tid. 

7. Sæsonåbning 30. april  

Vi gør som vi plejer: koret og serveringen er bestilt 

Vi kigger på den gamle liste over hvem der plejer at blive inviteret 

8. Projektansøgninger, status 

Augustinusfonde, Louis Hansen og Velux er søgt 

9. Information til medlemmer efter generalforsamlingen. 

Vi sender nyhedsbrev til medlemmer sammen med invitation til sæsonåbning. Ole tager 

sig af det. 

10. Eventuelt  

 

Mødet sluttede kl. 14.37. 

https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/registreringsudvalget-10-marts-2022/

