Møde 12. Referat af bestyrelsesmøde på Museum
Skanderborg i Adelgade 30. maj 2017 kl. 17.00-19.00
Til stede: Claus Bloch, Jørgen Lorenzen, Otto AndersenEjvind Hertz, Marianne Purup,
Loa Carnera, Susanne Gram, Helle Jørgensen og Lene Høst-Madsen (referent).
Afbud: Søren Sindbæk

Dagsorden:
1) Godkendelse af referat fra sidste møde
1a) Konstituering af bestyrelse
1b) Evaluering af årsmøde
2) Økonomi
3) Aktiviteter
4) Helhedsplan for Museum Skanderborg
5) Meddelelser fra Museum Skanderborg
6) Kulturaftaleprojekter, andre projekter, samarbejde og partnerskaber.
7) Meddelelser fra Kontaktudvalg
8) Personale.
9) Møderække
10) Eventuelt
Referat:
1. Godkendelse af referat
Referatet fra mødet i februar blev godkendt og underskrevet. Lægges nu ud på
hjemmesiden.
1a) Konstituering af bestyrelse
Otto Andersen træder ind i bestyrelsen i stedet for Dorte Søborg Skriver. Der skal
vælges ny næstformand. Loa Carnera blev valgt som ny næstformand
1b) Evaluering af årsmøde
Formandens beretning var sendt ud sammen med mødeindkaldelsen. Bestyrelsen
var enig om at årsmøde formatet fungere godt og vil være det samme næste år.
2. Økonomi
Årsregnskabet og protokollater for 2016 blev gennemgået, godkendt og underskrevet.
Driftsoversigt per 31. marts blev ligeledes gennemgået.

3. Aktiviteter
Udgravningen af ”Vikingen fra Fregerslev” har været en stor succes. Fundene er fine
og publikum har været vilde med projektet. Der har været mere end 5000 gæster på
museet og i udgravningen.
Escape eventen på Øm Kloster har ligeledes været en kæmpe succes med 4300
besøgende.
Forberedelserne til Holger Blom udstillingen skrider planmæssigt frem. Vi har fået
lovning på at udstille en af Dronning Ingrids kjoler i 6 måneder.
Strategiplan for 2017 – 21. Arbejdet er endnu ikke påbegyndt. Lene indkalder Loa og
Lorenzen inden sommerferien for påbegyndelse af arbejdet.
Besøgsstatisk per 31. april blev fremlagt der er fremgang på alle ustillingssteder.
4. Helhedsplan for Museum Skanderborg
Lene og Jørgen arbejder videre med et kommissorium for gruppen til næste
bestyrelsesmøde.
Med hensyn til posthuset er sagen stadig undervejs.
Der bør nedsættes en arbejdsgruppe til attraktionsudviklingen på Øm Kloster.
Arbejdsgruppe skal bestå af relevante interessenter i projektet. Lene Mollerup og
Lene Høst-Madsen arbejder videre med forslag til denne gruppes sammensætning.
Otto orienterede om at Ferskvandsmuseets fremtidige placering er til behandling i
denne tid. Der har været afholdt møde med Bente Hornbæk, Ferskvandsmuseumsforeningen og museet om emnet. Og der er indkaldt til endnu et møde hvor arkitekt
Fin Hasager og Arkitekt Bendt Nielsen ligeledes deltager den 20 juni på Fælleden.
Der var en general diskussion af museets fremtidige placeringer af afdelinger set i
forhold til Helhedsplanen.
5. Meddelelser fra Museum Skanderborg
Dette punkt er behandlet under punkt 3s gennemgang af aktivitetskalenderen.
6. Kulturaftaleprojekter, andre projekter, samarbejde og partnerskaber.
Lene Høst-Madsen orienterede arbejdet med en eventuel samarbejdsaftale for
arkæologien. Der har været mange forsinkelser i processen og mange møder er
blevet udskudt og aflyst. De tre direktører: Ole Nielsen fra Silkeborg Museum, Anne
Bjerrekær fra Horsens museum og Lene Høst-Madsen fra Museum Skanderborg har
afholdt et møde siden sidste bestyrelsesmøde og 19. juni er der aftalt møde på Varde
Museum, hvor tekniske sider af en eventuel kontrakt gennemgås med de erfarne folk
fra Varde og Ringkøbing- Skjern Museerne.

7. Meddelelser fra Kontaktudvalg
Indbyder til sommerfest den 24. juni.
Skanderborg Museumsforening har afholdt Fortællehjørne om "Mennesker og huse
på Adelgade" med fuldt hus den 6. marts, hvor bestyrelsesmedlem Niels Henrik
Petersen fortalte.
Den 3. maj fortalte museumsinspektør Ejvind Hertz på en landskabsvandring om
gravhøje i et område med meget rige gravfund fra jernalder mellem Stilling og
Jeksen.
Den 10 maj afholdt Museumsforenings udvalg for Bygnings- og Bykultur og Historisk
Arkiv en reception på Museet i Adelgade for en vandreudstilling, der er blevet til som
afslutning på projektet om bevaringsværdige bygninger i Skanderborg Midtby. Og
den 21. maj var vi på sejltur med venskabsforeningen, der driver museumsskibet Gl.
Turisten.
Gl. Rye Mølle
Møllen åbnede d. 28.april med et imponerende fremmøde til ferniseringen af to nye
udstillinger.
Den ene "Kunst bag pigtråd", som viser billeder fra flygtningelejren i Rye malet af to
tyske flygtninge. Den anden en fornyet udgave af udstilling om hverdagen
flygtningelejren i Rye.
Som et specielt supplement til de to udstillinger sang operasanger Mette Østergård
en sang, som de tyske flygtninge ofte sang.
Det næste arrangement, som nu er under planlægning, er Mølledagen d. 18. juni med
salg af håndværk fra 12 boder, mad fra grill samt kaffe og kage.
Ferskvandsmuseumsforeningen.

Som altid er aktiviteten meget årstidsafhængig. Foråret store opgave er skibslavets arbejde
med at få Gl.Turisten i godt vedligeholdt og funktionsdygtig stand. På vinterpladsen,
overdækket af presenning, starter arbejdet: Eftersyn af spanter og bordplanker, slibning af løs
maling og påføring af flere lag maling med hærdning ind imellem. Oven vande skal alle
overflader gås efter og repareres eller males. Vi drømmer virkelig om en løsning på
vinteropbevaringsbehovet. Den 95-årige vil have det bedst indendørs om vinteren. Målet

er ikke blot at bevare, men bevare frøkenen i en stand, så skibstilsynet fortsat kan
godkende sejlads med passagerer.

Forsommerens meget store opgave med at få sejlplanens ca. 50 sejladser til at falde
på plads i kalenderen – sammen med de frivillige besætningsmedlemmers
ferieplaner – er nu i fuld gang. Sejladserne sponsoreres alle af donationer fra en bred
vifte af firmaer, foreninger, personer og offentlige myndigheder. Desuden et par
sejladser specielt for Ferskvandsmuseumsforeningens medlemmer.
Øm Kloster har været vært for dette års Escape arrangement, som må betegnes som
en kæmpe succes med 4300 gæster, der i fællesskab opbyggede en gavl i pap i 17
meters højde.
Nyt fra Skanderborg Historiske Arkiv og Lokalarkiverne (er hentet fra referatet fra
personalemødet 30. maj).
Erik Korr har søgt Velux-fonden om udstyr til byvandringer, så man kan råbe folk op,
samt projektor mm. Søger til fælles brug for alle arkiver.
Leif har udgivet Fra Asyl til Børnehus.
Stor fremgang på websiden ’Skanderborg Leksikon’.
Hørning: - Afholder kulturaften d. 15. sept. i samarbejde med biblioteket. I den
forbindelse laver de en slægtsforskningscafé samt en lille udstilling om butikscentret
i Hørning.
Fruering-Vitved: Aftale med skolen omkring istandsættelse af loftet. Skolen sætter
en maler på i uge 26.
Galten: Arkivet og Støtteforeningen havde årsmøde 9. marts (50 deltagere) med
foredrag af Galtens nytiltrådte landbetjent Orla Aagaard. Erik har foretaget
arkivundersøgelser for Ejvind vedr. Stjær-fundet og Fregerslev. Arkivet deltager i
Tjørnehavens sommerfest 9. juni med salgsbod og fotoudstilling. Arkivet og
Støtteforeningen arrangerer sammen med Skivholme Forsamlingshus og lokale
rundvisere Historisk Byvandring i Skivholme 14. juni. Arkivet deltager 15. september i
Skanderborg Kulturaften med Åbent Hus og Workshop (begge med temaet: Din
historie – Gi´det videre). I forbindelse med Fotomuseet i Hernings lukning, har arkivet
hjemtaget Galten-fotograf Niels Jensens glaspladefotoapparat m.v. I forbindelse med
Det kgl. Biblioteks/Statsbibliotekets udfasning af sæt af trykte aviser og ugeblade har
arkivet bl.a. erhvervet ugeavisen Galten Folkeblad for 1972.
Veng: Tilmeldt sig kulturaften. Afholder det for sig selv denne gang. Afholdes i
sognehuset. Mesing – historier helt tilbage fra 1500-tallet – fokus på tiden omkring
Luther.

Fortællecafe holder pause indtil efteråret. Årlig studietur: lokal udflugt, bl.a. Gl. Rye
Mølle d. 20/6. I gang med årsskriftet.
Ry: Kvickly har doneret 22.000,- til fornyelse af deres edb-udstyr.
8. Personale.
Museet har fået endnu en syrisk flygtning i virksomhedspraktik hos Helle og
Charlotte, hun hedder Berivan.
Der er nedsat et ansættelsesudvalg til besættelse af Leifs stilling. Udvalget består af
Henrik Bredmose Simonsen, Charlotte Abildgaard Paulsen, Ejvind Hertz, Helle
Jørgensen og Lene Høst-Madsen. Der er indkommet ca. 130 ansøgninger. Der
afholdes ansættelsessamtaler i uge 23. den nye arkivar forventes at starte 1.
september.
9. Møderække
Næste bestyrelsesmøde afholdes 5. september kl. 16-19 på museet i Adelgade,
bemærk at tidspunktet er ændret til kl. 16.00
10. Eventuelt
Intet til dette punkt
Referat ved Lene Høst-Madsen

8. juni 2017

