
 

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 den 10. oktober 2022 klokken 12.30 

Tilstede:  Ole G, Lone B, Else H, Anders H, Birthe T, Niels J, Ulla R, Torben N.  

Referent: Else H. 

Dagsorden  

1. Godkendelse af referat fra 15. august 

Godkendt 

2. Orientering  

a. Besøgstal 

Vi har – indtil nu – haft 2952 gæster i 2022 mod 3216 hele 2021. Vi mangler stadig efterårsferi-

en og julesalget – og kursister tælles ikke med.  

Vi er ikke sikre på at børn og medlemmer – som kommer gratis ind – altid registreres i kassen. 

Sandheden er nok ca. 3-4000 besøger Hørvævsmuseet om året. 

b. Udflugt 5. oktober  

Rigtig god udflugt med et godt program og med 60 deltagere. Udgift ca. 45.000 kr. for bus, fro-

kost, guider i Christiansfeld, kaffe, gave til Egtved Museum – ca. 650 kr. pr deltager.  

c. Seniorlivsmesse 26. oktober  

Hørvævsmuseet er tilmeldt, Ole og Torben deltager med en stand fra Hørvævsmuseet med 

brochurer osv. – flere må gerne deltage. 

d. Boligmesse 28.-29. oktober 

Vi er blevet bedt om at deltage i kommunens stand på Boligmessen. Formålet er at vise aktivi-

teter i Assens Kommune for at tiltrække tilflyttere. 

Hørvævsmuseet deltager fredag og lørdag kl. 12.30-15.30, Verninge Husflid kommer lørdag ef-

termiddag. Lone, Ole, Else og Ulla deltager. 

Else spørger Bo om Hørvævsmuseet må sælge varer fra butikken på standen? 

e. Demensaften 31.oktober 

En stor del af bestyrelsen deltager i workshoppen som Assens Kommune og DGI afholder om 

at blive en demensvenlig forening. 

f. Frivillighedsaften 4. november 

Alle frivillige opfordres til at deltage i ”Festaften for aktive medborgere” som Folkeoplysnings-

udvalget, Handicaprådet, Medborgerrådet og Assens Kommune inviterer alle aktive medbor-

gere til – tilmelding senest 24. okt. på assens.dk/festaften  

g. Fora holder formandsmøde 5. nov.  på Hørvævsmuseet 

Caféudvalget har styr på forplejning.  

Lone deltager i stedet for Ole. 

h. Julefrokost mandag12. december 

(Ændret fra onsdag den 14. dec. da der er skoletjeneste onsdag) 

Alm. personalejulefrokost - som vi plejer. 

i. Assens 500 år 2024 

Vi deltager i den 4-dages folkefest med ”noget med hør” gennem 500 år med et maritimt islæt 

– gerne i samarbejde med Museum Vestfyn.   

https://hoervaevsmuseet.dk/frivillige/referat-af-bestyrelsesmoede-15-aug-2022/
https://www.assens.dk/vaer-aktiv/giv-en-haand/festaften/tilmelding-til-festaften-for-aktive-medborgere/
https://fora.dk/for-medlemmer/kurser-og-moeder/formandstraef-2022/
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j. Alkoholbevilling 

Vi har fået alkoholbevilling for 8 år fra 19. sep. 2022.  

k. Nyt fra udvalgene:  

i. Aftenskole (Else) 

Vi har desværre måtte aflyse kursus i knipling. Ellers er kursus i strikketeknikken Never-

kont og Brændenældekursus er godt overstået, 3 vævekurser kører nu fuldtegnet, Farv-

ning med svampe starter i dag, Derefter har vi løbbinding, Spinding med håndten.  

Vi har søgt om at få 18.715,54 kr. i evt. ubrugte tilskudsmidler fra 2021 for at få 

den ”normerede” støtte på 1/3 af lønnen til undervisere – pga. vores kraftige udvidelse 

var det ikke bevilget af årets tilskud. 

Vi skal søge støtte til kurser i 2023 senest 1. nov., så det er vi i gang med. 

Og så glæder vi os til et vådrum       

ii. Aktivitet (Ulla) 

Udvalget arbejder med Efterårsferien, med Rokketræf 29. okt., med kursus i at spinde 

hør på håndten 5. nov. og med julesalg 2. og 3. weekend i nov.  

Til julesalget vil vi vil forsøge at tælle gæsterne med den sædvanlige uddeling af numme-

rerede lodder ved døren og en lodtrækning.   

iii. Butik (Lone) 

Butikken laver et bord med særlige juleting ved julesalget. 

Generelt har vi godt salg – i år er der navnlig solgt meget fra Oldemors Linnedskab.   

iv. Café (Birthe) 

Kører som den skal.  

v. Maskiner (Anders) 

Væv nr. 2 - servietvæven – er snart klar efter andrejning. De andre væve kører pålideligt. 

De to Ærø-væve er kørt ud i dag.  

vi. PR (Ole) 

Vi har lige lavet plakat til efterårsferien som skal deles ud, lægges på hjemmesiden og 

sendes ud i nyhedsbrev om efterårsferien. 

vii. Rundvisning og vagtplan (Lone) 

Udvalget arbejder med at følge med i mange gruppebesøg der tit bestilles med kort var-

sel. Desuden er mange grupper lidt sene med at melde endeligt antal. 

Udvalget planlægger møde for alle rundvisere og cafévagter i januar. 

Ole, Else og Lone forsøger at se på om tilmeldingen til vagter kan gøres smartere – uden 

nødvendigvis at kræve computerbrug af dem der ikke synes om det. 

viii. Skoletjeneste (Anders) 

Der er tilmeldt 19 skoler på de 20 mulige dage.  

Der sættes rigeligt personale på så der er god tid omkring børnene – og også tid til lidt 

hygge. 

ix. Registrering 

ikke noget  

x. Udstilling 

Der stilles op i dag til udstilling til efterårsferien: Metas plaider i café og udstilling og med 

Rasmus’ brikvævede bånd i montrerne.    
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3. Økonomi, status. Bilag 

Resultatet ser fornuftigt ud. Butikken giver et godt bidrag til museets økonomi.  

4. Bemanding af kontor og formidling 2023. Bilag 

Pt. har vi en medarbejder i 20 timer pr uge – fortrinsvis med kontorarbejde, telefonpasning. 

Vi har projektansøgninger ude på formidlingsprojekt, hvor vi afventer de sidste svar. 

Vi vil tilbyde medarbejderen et fuldtidsjob, dels med kontorarbejde (9-12 timer), dels med formid-

ling – forhåbentlig en god kombination.  

Måske skal frivillige hjælpe mere med på kontoret mandag og onsdag. Og så må vi hen ad vejen se 

på om det fungerer eller om der skal ansættes en decideret kontorhjælp.   

5. Budget 2023. Bilag 

Vi har lavet et forsigtigt budget som viser et pænt resultat og viser vi kan klare en fuldtidsansættel-

se. Vi håber dog på et positivt svar på en yderligere fondsansøgning. 

6. Pulje i Assens Kommune til kompetenceudvikling. Bilag 

”Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget” har afsat 100.000 kr. til kompetenceløft af fri-

villige ledere, undervisere, ... MEN puljen kan ikke søges af vores undervisere som de er lønnede og 

derfor ikke frivillige!  

Vi skal holde øje med puljer som vi kan søge. 

7. Fællesmøde 2. november, plan og forløb 

Fælles frokost og derefter fællesmøde for alle frivillige med flg. indhold: 

Udvalgsmedlemmer og tovholdere skal gennemgås. Udvalgenes kompetence – og forpligtelser til 

at arbejde i udvalget. 

Vi skal have en runde med gode ideer. 

Vi skal sætte fokus på hvad det er at være frivillig,  

Indslag om hørdag og/eller turen til Halmstad. 

Ole kommer med et oplæg til program. 

8. Etablering af vådrum og tørrerum 

Pladsen til rummet er ryddet. 

Anders arbejder på et budget til brug for ansøgninger om fondsmidler. 

Gunner har tegnet tørreskur og vådrummet og fremskaffer priser på materialet. 

Meget kan vi – vores tømrere - lave selv, men der skal også bruges håndværkere udefra.   

Der skal søges byggetilladelse til tørreskuret.  

9. El-forbruget. Kan der spares? 

Vi har sparepærer næsten overalt. Vi har kompressorer, køleskabe, vaskemaskiner mm som ikke 

alle er helt up to date. Men det kan næppe svare sig at udskifte blot for at spare el. 

Vi skal i fællesskab huske ikke at tænde mere end nødvendigt. 

Niels og Torben sørger for for at tilslutningen til lampen ved Mules bord ikke kræver lys i hele 

rummet, og at lys i den bageste del af køkkenet ikke kræver lys i udstillingslokalet. 

10. Eventuelt   

Vi skal være opmærksom på at nye frivillige registreres så alle får diverse invitationer og mails. 

Mødet sluttede 14.46 

 


