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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. juni 2022 kl. 12.30 på HVM 

Til stede: Ulla, Ole, Torben, Niels, Anders, Birthe, Lone og Else 

Referent: Else 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra 4. april 

Godkendt 

2. Orientering 

a. Telemast 

Godt nyt: iflg. Ulrik Rantzau vil der blive opstillet en mast på 48 m på Nydamvej 10 

som bør kunne dække Hørvævsmuseet inde og ude. Den vil være klar om ca. 1 år. 

b. Besøgstal 

Ole holder løbende øje med besøgstallene og sammenligner med sidste år. Indtil 

videre er de større end tilsvarende uger sidste år. 

c. Pinsetur med Skodabussen 

Der var ingen passagerer hverken lørdag og søndag, 7 mandag. Vi konstaterer at 

det har vi prøvet… 

d. Kulturfest på Frøbjerg 

Der mangles generelt en del frivillige. Vi er aktørfrivillige på Oplevelsesturen lørdag 

og søndag med 9 stationer – vi bidrager med spindelvæv, spjældvæve og 

slyngstokke. Vi håber at finde de sidste vagter til det. 

Vi har 2 pavilloner med sider og køber 2 til. 

e. Udsmykning af 1. sal 

Kirstine og Anders står for udstilling på vægge mm. De tager gerne mod gode ideer 

f. Ombygning, 1.sal, maler 

Døre og vinduer udvendigt skal males i den rigtige farve – maleren er på vej. 

g. Der er sat lås i kontordøren 

Der bruges samme nøgle i kontordøren som til døren ind til udstillingsdøren – dvs. 

den nøgle som tidligere blev brugt til hjørnedøren. 

Kristine låser kontordøren når hun går hjem. Der bliver hængt en nøgle et sted – 

spørg på kontoret. 

h. Nyt fra udvalgene:  

https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/wp-content/uploads/2022/04/Bestyrelsesmoede-4.-april-2022.pdf
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i. Aftenskole (Else) 

Det går rigtigt godt. De fleste kurser er fyldt nogenlunde og giver overskud. 

Sommervævekurset har pt. 7 tilmeldte og gennemføres. Vi håber på et par 

deltagere mere – der skal 8 til for at det løber rundt, men vi aflyser nødigt. 

De fleste af efterårets kurser er offentliggjort og man kan tilmelde sig – dog 

endnu ikke til vævekurserne. De åbnes først for tilmelding 1 måned inden 

start. Deltagere i et af Hørvævsmuseets vævekurser indenfor det sidste år får 

mulighed for tilmelding en uge før andre. Vi vil næppe kunne opfylde alle 

ønsker på de første kurser, men formodentlig i løbet af året. 

ii. Aktivitet (Ulla) 

Der planlægges: 

- Markedsdag den 23. juli. Møde den 22. juni hvor der sættes bemanding på. 

- Hørdag 24. sep. hvor vi håber på besøg fra alle med ”1 kvm hør” 

- 1. okt. kommer Jens Grøn og holder en sangeftermiddag 

- Hørmarken skal høstes på et tidspunkt 

- efterårsferieaktiviteter 

iii. Butik (Lone) 

Der sælges godt i butikken, bl.a. mange tekstiler fra oldemors.  

Butiksudvalget prøver at følge med  

iv. Café (Birthe) 

Se nedenfor 

v. Maskiner (Anders) 

Niels og Gunnar er ved at skille Ærø- og Dorniervæven ad.  

Vi mangler et sted at lægge stumperne under processen, godset spørges. 

Se mere nedenfor  

vi. PR (Ole) 

Det meste pr kører via Facebook og Instagram. Kirstine passer det. 

Vi har lavet et beachflag til kulturfesten – og har også en RollUp om 

Hørvævsmuseet, der fx skal bruges til ”Assens for fulde sejl”. 

Vi har været til møde med netværksgruppen i Udvikling Assens. 

vii. Rundvisning og vagtplan (Lone) 

Lange vagter – fx når der kommer busser allerede kl. 10 – deles i to, det har 

gjort det lidt nemmere at besætte dem. 

Vi kan altid bruge flere cafevagter. 

Vi prøver så godt vi kan at sprede grupperne. Vi siger nødigt nej til ønskede 

besøg, men vi skal sørge for at alle besøg bliver en god oplevelse for 

grupperne og for alle vagterne. 
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Vi overvejer om vi fortsat skal tage mod grupper på alle tidspunkter af dagen. 

Det fungerer godt med de faste tider for rundvisningerne. Men museet er ikke 

lukket før kl. 17, så der må ikke lukkes og slukkes kl. 16.  

viii. Skoletjeneste (Anders) 

Se nedenfor 

ix. Registrering 

ikke noget nyt 

x. Udstilling 

Der skiftes udstilling i dag, fernisering på lørdag 

3. Økonomi, status. Bilag vedlagt 

Vi har pt et minus på driften, men vi mener at det indhentes i løbet af sæsonen. 

Altså ok status. 

4. Priser i café. Oplæg fra Birthe 

Pt. er indtjeningen på de enkelte dele fortsat god, så der er ikke behov for 

prisændringerne lige nu. 

Men vi følger det og ser om priserne evt. skal justeres ved årsskiftet. 

5. Ansøgning om alkoholbevilling. Oplæg fra Ole 

Bestyrelsen skal indberettes med personnumre og underskrive, samt opfylde visse 

krav om alder, gældfrihed og lovlydighed. 

Ole fortsætter med ansøgningen. 

6. Skoletjenesten, økonomi og planer. Orientering fra Anders 

Status: vi har 20 vævedage i løbet af vinteren, de 8 er besat. Vi forventer at resten også 

bliver det. 

Regnskabet for Skoletjenesten er traditionelt kørt udenom Hørvævsmuseets regnskab. 

Vi har traditionelt søgt kommunen om 10000 kr. til materialer som blev brugt i løbet af 

ca tre år. Skoletjenesten har ca. 3000 kr. – 4000 kr. i udgifter om året.  

Nu skal kommunen søges hvert år om max. 5000 kr. af de frie kulturmidler. Vi skal nok 

se på hvilke puljer – og evt. fonde - det er muligt at søge midler til Skoletjenesten fra. 

Vi afkræver skolerne 25 kr. pr elev til lys og varme. 

Bestyrelsen vedtog at Skoletjenesten skal ind i det sædvanlige regnskab. 

7. Kontor, bemanding efter 1. juli, oplæg vedlagt  

Vi har takket af med Gitte, som havde sidste arbejdsdag den 31. maj. 

Kirstine arbejder fuldtids indtil 1. juli med løntilskud. Forretningsudvalget foreslår at vi 

ansætter Kirstine i 20 timer pr uge – dvs. daglig indtil kl. 13. 

Det blev vedtaget. 
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8. Etablering af vådrum i vævesalen. Oplæg vedlagt. Diskussion af planen og det 

videre forløb 

Vi fjerner Ærø- og Dorniervæven og får 6 m x 6 m. 

Vi skal snakke med godset om en måde at få plads til udendørs arbejdspladser i 

nærheden af døren ud til indkørsel. 

Derefter kan vi beskrive et projekt som vi kan søge midler til. 

Der blev nedsat et udvalg bestående af: Anders, Ole, Bent og Else. Anders indkalder. 

9. Projektansøgninger, status 

Der er sendt 3 ansøgninger om midler til formidlingsprojektet. Hvis vi får projektmidler 

– måske fra 1. jan. – skal Kirstine erstattes af en ny på kontoret 

10. Eventuelt  

Niels vil lave en gennemgang af brandudstyr når brandplanen er hængt op. 

Tidspunkt for bestyrelsesmøder: der er stemning for at fastholde 12:30 første mandag 

i hver anden måned – og de bør helst ikke vare mere end ca. 2 timer. 

 


