
Dagsorden og referat for fællesmøde i udstillings- aftenskole- og aktivitetsudvalg 
torsdag den 7. april kl. 15.30 

 
Deltagere: Anne, Else, Bent, Lis, Ulla og Lisbeth 

 
 

1. Siden sidst 
2. Foredrag, kurser og workshops sommer og efterår 2022 

a. Ansvarlige for de enkelte aktiviteter i () 
3. Forslag til udflugt 
4. Evt. 

 
 
Ad 1) 

• Brikvævning – godt besøgt 

• Broderi – godt besøgt 

• Vævekurser – fuldt booket 
Der er for lidt salg i mad til frokost, så bestyrelsen har truffet den beslutning, at der ikke sælges 
mad til kurser. Der er derfor ingen medarbejder i caféen på kursusdage. Kaffe er gratis og laves af 
kursisterne på kurset. 

• To foredrag – ok besøgt/ikke mange (var emnet relevant?) 

• Spindekursus – godt besøgt 
Vi fortsætter næste sæson over samme skabelon 
 
Ad 2) 
 
Udstillingsudvalget: 
23. april:  Lotte Dalsgaard og Liselotte Hornstrup stille deres udstilling op  
30. april kl. 11-13:  

• Åbning af HVM 

• Fernisering (Kirsten Raahauge) 

• Særudstilling af Mette Østman (Marianne Nielsen) 
28. maj kl. 14: Mød kunstnerne Liselotte Hornstrup og Lotte Dalsgaard som en del af levende 
lørdag (Kirsten Raahauge) 
18. juni kl. 14: Fernisering af særudstillingerne ’At male på uld’ og Hanna Bjerno og ’Træskåle og 
fade’ af Hans Kjær Poulsen (Kirsten Raahauge) 
23. juli kl. 14: Fernisering af særudstillingerne ’Papirbilleder og -skåle’ af Ulla Storm og Johny 
Hansen og ’Frisk syn – skulpturer i træ’ af Søren Dyrup (Marianne Nielsen) 
27. august kl. 14: Fernisering af særudstillingen ’The Weaver’ af Joan Baxter. Udvalget præsenterer 
udstillingen, da kunstneren ikke er til stede. 
 
 
 



Kurser/Workshops 

• 23. april: Hørdag (Lis og Ulla) 

• 24. sep.: Hørdag (Lis og Ulla) 

• 21. maj: Rokketræf (Lisbeth) 

• Levende lørdage (Anne D og Marianne Nielsen) 

• 3. sep.: Fynske Fåreavlere sælger deres produkter (Mette Clement Jørgensen og Anne D.) 

• Spindekursus 10 – 14 (Lisbeth og Lis) – Datosættes snarest 
Uge 42:  

• Kun aktiviteter man-fre. (Ulla og Ellen) 
Julesalg (Bodil og Anne D) 

• 12.-13. nov. + 19.-20. nov. 
 
Forslag til kommende kurser/workshops: 

• Hørspinding på håndteen med Anne-Marie Nielsen  

• Kursus i fremstilling af hørpapir (Ulla)  
 
Foredrag: 

• 1. okt.: Jens Grøn – sangeftermiddag (Anne D). 
o Pris kr. 3000,-  
o Honoraret førte til en principiel debat om aktivitetsudvalgets mulighed for at 

arrangere aktiviteter med honorar til foredragsholderen. Vi har behov for at drøfte 
det internt i Aktivitetsudvalget samt at høre bestyrelsens holdning. Kan 
aktivitetsudvalget få disposition over et fast beløb til honorar? 

o Aktivitetsudvalget mødes den 20. april kl. 17 for at drøfte ovenstående samt datoer 
for planlagte aktiviteter 

• Arkæologi med fokus på tekstile fund ved Kirsten Prangsgaard Odense Bys Museer (Anne 
D.)  

 

Se opdateret oversigt på dette link:  https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/  (klik på Plan 2022) 
 
Ad 3) 
Flg. er foreslået som mål for årets udflugt: 

• Tønder (knipleloftet) 

• Randbøl vævekreds 

• Sverige – vævemesse 

• Lise Frølund og Grethe Sørensen i Vamdrup (vævestuer) 

• Herning industrimuseum 

• Flemming Lundholm (samler på hånd jaquard-væve) 
 
 
Ad 4)  

• Henvendelse fra kommunen: Kan Hørvævsmuseet lave aktiviteter for skolebørn i 
sommerferien? Er der nogle der vil organisere noget? 

 

https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/


• Forslag til kommende foredragsholder: Amalie Smith som pt. udstiller jaquard-vævede 
arbejder i Holstebro. Måske forår 2023 afhængig af pris. 
 

• Fælles møder med deltagelse af udstillings- aftenskole- og aktivitetsudvalget afholdes én 
gang pr. halve år i god tid før kalenderplanlægningen. Hvert udvalg holder møde inden de 
tre udvalg mødes. 
 

• Næste aktivitetsudvalgsmøder ultimo sep./primo okt. 2022 og ultimo feb./primo marts 
2023 
 

• Næste fælles udvalgsmøder medio okt. 2022 og medio marts 2023. 
 

/ln 
 
 
Tillæg til referatet: 
 
Aktivitetsudvalgets møde den 20. april 2022 med flg. dagsorden: 
 

1. Kan aktivitetsudvalget arrangere foredrag/aktivitet med honorar til foredragsholderen? 
a. Skal vi ansøge bestyrelsen om penge til foredraget/sangeftermiddag med Jens 

Grøn? 
b. Skal aktivitetsudvalget fremadrettet have et rådighedsbeløb/budget? 

2. Forslag til pris for medlemmer/frivillige og andre deltager i kurser og foredrag 
3. Forslag til udflugt 
4. Fastsættelse af næste mødedato 

 
Referat: 
 
Ad 1) 

a. Aktivitetsudvalget laver en ansøgning til bestyrelsen vedr. betaling af honorar til 
Jens Grøn 

b. Aktivitetsudvalget laver en ansøgning til bestyrelsen for fremadrettet at få stillet et 
beløb til rådighed (forslag kr. 5000,-) til honorar i forbindelse med foredrag, som 
ikke kan dækkes af aftenskolen 

Ad 2)  
 
Udvalget foreslår flg.: 

• Medlemmer/frivillige betaler ½ foredragspris. 

• Alle andre betaler fuld pris 

• Kaffe/te og kage bestilles og betales ved tilmeldingen til foredraget 
 
Ad 3) 
 



Udvalget vil foreslå, at der arbejdes videre med et besøg hos væverne Lise Frølund og Grethe 
Sørensen i Vamdrup. Deltagerne deles i to grupper som hver besøger én af væverne, da der 
næppe er plads til alle på én vævestue. 
Før eller efter besøges Christiansfeld evt. med rundvisning i Brødremenigheden eller Søsterhuset. 
Se mere på https://museumkolding.dk/christiansfeld/ (Det sker) 
Der kan spises frokost i byen. 
 
Ad 4) 
 
Udvalget holder møde den 22. sep. 2022 kl. 16 (Lisbeth tjekker sin arbejdskalender og melder ind, 
skulle der komme noget i vejen) 
 
/ln 

https://museumkolding.dk/christiansfeld/

