
Referat fra Registreringsudvalget Hørvævsmuseet, Krengerup. 

 
Møde nr.:4 

 
Deltagere.: Ellen Warring, Britta Johansen, Lene Ousager, Kirsten Brunslev, Marianne Nielsen, Marianne Krämer 

 
Mødedato.: 21.06 22. kl. 9.30 – 12.00. 

 
Dagsorden                                                   Beslutning/referat 

Marianne Nielsen orienterer om dagens arbejde  

 
Kirsten Brunslev bydes velkommen til udvalget 

Kirsten Brunslev har erfaring og viden om at 

arkivere fra andet frivilligt arbejde.  

Det er dejlig for udvalget. 

Udvalget skal d.d. Sorterer, gennemse materiale, der skal indgå 

ved Markedsdagen den 23 juli 2022. 

 
Marerialet skal fordeles på tre områder.: 

 
Materiale der skal gemmes til kommende salg i oldemorskab på 

museet, og give museet indtægt ved butikken . 

 
Materiale der skal medtages ved Markedsdagen den 23 juli 

2022. 

 
Materiale der skal kasseres/bortkastes. 

 
Udvalget bedes have fokus på, at der fremover kan forventes at 

indkomme/doneres mindre end nuværende. Der gemmes ikke 

så meget som før, boligere er mindre med mindre depotplads 

,og der arbejdes anderledes med tekstiler end før. 

Andre områder har allerede oplevet det ændrede mønster for 

doneringer/gaver –f.eks  Den Fynske Landsby. 
Materialets sortering. Oldemors-materiale til kommende tid/års salg placeres i 

midterskabet 1 sal. 

 
Materiale til Markedsdagen placeres på mødebordet 1 sal i 

forskellige"stakke"med små posters med udvalgets 

anbefalinger. 

Materiale til kassering/bortkastning  effektueres straks ved 

mødrts slutning. 
Udvalgets arbejde Udvalget drøfter materialet, og der krydres med viden  / 

historier om hvad der gør ,at materialet har den udformning det 

har --- 

For praksis brug i hjemme. 

For at udsmykke hjemmet, eller skjule private ting og sager. 

For at imponere andre med et smukt håndværk. 

Fortællingerne er interesante og morsomme, og gør 

sorterings/arkiveringsarbejdet levende og spændende. 
Referat Udvalget har ved tidligere møder skrevet referat ved mødets 

afslutning, men dette er ikke d.d muligt, da museets computere 

ikke tillader at åbne programmer og dokumenter . 

Referatet skrives privat og fremsendes . 

Der aftales ,at kontoret vil sammen med Else Høby se på at 

gøre området tilgængeligt -så det er nemt og enkelt, at skrive på 

museet computer og fremsende straks ved mødets afslutning. 
Nyt møde  Marianne Nielsen sender forslag til nyt møde efter sommermdr. 

d.v.s. September 2022 
Referent  Marianne Krämer 

 


