
Møde 15. Referat af bestyrelsesmøde på Museum Skanderborg i 
Adelgade, 15. januar 2018, Adelgade 5. 
Til stede: Jørgen Lorenzen, Otto Andersen, Ejvind Hertz, Loa Carnera, Susanne Gram, Søren 
Sindbæk og Lene Høst-Madsen (referent).  
Gæst: Arkivar og museumsinspektør Martin Phillipsen Mølgaard  
Afbud: Claus Bloch og Marianne Purup. 
 
Dagsorden: 
1) Opfølgning referat fra sidste møde  
1.a) Forslag til reviderede vedtægter 
2) Økonomi  
2.a) Forslag: medlemmer af venneforeninger kan betale 70 kr. for et årskort, mens øvrige 
gæster skal betale 120 for et. Frivillige kommer naturligvis stadig gratis ind.  
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) Opfølgning på referat fra sidste møde 
Ny museumsinspektør Martin Phillipsen Mølgaard deltog i den første del af mødet, hvor han 
introducerede sig selv og sit arbejde. 
Referatet fra mødet den 12. december 2017 er lagt på Museets hjemmeside.   
 
1.a) Forslag til reviderede vedtægter 
På sidste bestyrelsesmøde talte bestyrelsen om, at det var hensigtsmæssigt at genindføre 
fuld repræsentation fra afdelingerne i bestyrelsen. Problematikken blev diskuteret, og det 
blev besluttet at genindføre fuld repræsentation fra afdelingerne. Derudover blev det 
besluttet, at vælge yderligere et bestyrelsesmedlem fra erhverv - så både erhverv og turisme 
er repræsenteret i bestyrelsen. Herefter består bestyrelsen af 10 medlemmer.   
Lene havde i forvejen udarbejdet et forslag til vedtægtsændringer, som var udsendt sammen 
med sidste referat. Det blev yderligere justeret på mødet og sendt til Loa, så hun kan læse en 
sidste korrektur. Derefter er ændringsforslaget godkendt. Vedtægtsændringen tilsendes 
Kulturstyrelsen og Skanderborg Kommune til godkendelse. 



 
2. Økonomi  
Helle Jørgensen er i fuld gang med regnskabsafslutningen.  
2.a) Forslag: medlemmer af venneforeninger kan betale 70 kr. for et årskort, mens øvrige 
gæster skal betale 120 for et. Frivillige kommer naturligvis stadig gratis ind.  
Besluttet. 
 
3. Aktiviteter  
Besøgsstatistikken pr. 31. december 2017 blev udleveret. Alle besøgssteder har haft fremgang 
sammenlignet 2016, og det samlede besøgstal er steget med mere end 16.000 primært pga. 
udgravningen i Fregerslev og eScape på Øm kloster og Holger Blom udstillingen. 
Strategiplan 2018-21 blev gennemgået, evalueret og vedtaget jf. vedtægterne §7.4.1. 
Handlingsplan for 2018 blev gennemgået og vedtaget jf. vedtægterne §7.4.1. 
Udviklingskontrakt 2018 blev omdelt og gennemgået. 
 
4. Helhedsplan for Museum Skanderborg 
Den videre plan for udvikling af museum og arkiv i Adelgade afventes jf. vores 
Udviklingskontrakt 2018 med kommunen. Det er stadigt usikkert om det historiske arkiv og 
arkæologien flytter op på Posthuset og i givet fald hvornår. Lene følger op på dette punkt. 
 
Der skal afholdes møde i styregruppen for attraktionsudvikling på Øm Kloster den 22. januar. 
Foreløbig tidsplan: 

• D. 22. januar: Møde med styregruppen 
• D.10., 11., eller 17., april: Inspirationsseminar 
• Midt maj. Møde m. ad hoc følgegruppen  
• Onsdag d.13, tirsdag d.19 eller tirsdag d.26 juni. Workshop 

 
Arkivet og biblioteket i Ry er flyttet op på Klostervej i december og der var officiel åbning 
lørdag den 13. januar 2018. Både Loa, Lene og Martin deltog. Det ser ud til at blive rigtigt godt. 
Det blev besluttet at stormødet 22. marts afholdes på biblioteket i Ry, hvis det er muligt. 
 
5. Meddelelser fra Museum Skanderborg 
Lene og Loa deltager i Kulturministerens møde om visioner for det fremtidige 
museumslandskab på Docken i København den 25. januar.   

6. Kulturaftaleprojekter, andre projekter, samarbejde og partnerskaber. 
Forskningsprojekter: Der er bevilget 500.000 kr. til yderligere afklarende undersøgelser i 
Alken Enge. 

Formidlingsprojekter: Der arbejdes på at udstille genstande fra Fregerslev i rummet hvor 
Skanderborg Slots historie formidles i dag.  



Der er lavet samarbejde med skoleskibet/Maria Temponeras og Gl. turisten om Sommer for 
Børn. 

Årbogen tegner godt. Indholdsfortegnelsen ser ud som følger:  
Forord 
af bestyrelsesformand for Museum Skanderborg, Jørgen H. Lorenzen 
 
“Vikingen fra Fregerslev”- Om udgravningen af en sjælden ryttergrav 
af Merethe Schifter Bagge 
 
Årets gang i arkæologien 
af Anja Vegeberg Jensen 
 
Følger af reformationen på Skanderborg-egnen  
af Henrik Bredmose Simonsen 
 

Fattiggårds-tema: 
Livet på kanten - en fattiggård ved Firgårde 
af Martin Mauritzen, Martin Philipsen Mølgaard og  
Mads Hougaard Pedersen 
 
Frivillige børn og voksne på sporet af fattiggårdens glemte historie 
af Louise Søndergaard 
 
Et liv på en fattiggård - genstande fra Firgårde Fattiggård 
af Line Thyrring Nielsen og Kirstine Schrøder Hansen 

 
Om Galten-egnens første fotografer – og Niels Jensens livsværk på glas 
af Ernst Johansen og Villy Møller Jensen 
 
Da en pot brændevin kostede 32 øre og en flaske øl 10 øre  
- om afholdsbevægelsen på Veng- og Hørning-egnen 
af Erna Bachmann 
 
Tøjet uden på følelserne 
af Marianne Verge 
 
Kulturformidling med pap og tape – eScape på Øm Kloster 
af Lene Mollerup 
 
Bispen fra Hylke 
af Lars Kæthius og Lone Petersen 
 
Årsberetning 2017 
af Lene Høst-Madsen 
 



Lene Høst-Madsen orienterede om arbejdet med en eventuel samarbejdsaftale for 
arkæologien. Lasse Schuleit, Kultur- og Eventchef, Horsens Kommune har inviteret Ole 
Nielsen Museumsdirektør for Silkeborg Museum og Lene Høst-Madsen til møde om det 
fremtidige samarbejde i uge 8. 

7.  Meddelelser fra Kontaktudvalg 
Der afholdes møde i kontaktudvalget den 30. januar her samles op på de enkelte afdelingers 
aktiviteter. Det gøres derfor ikke i dette referat.   

Vigtige datoer: 
Frivillige – sommerfest-8.juni i museet have (Vi har telt) 
Markedsføring og Fundraising 7. juni ErhvervSkanderborg Krig og kjoler. 
Fællesmøde 22. marts invitation og sted (Biblioteket i Ry) 
 
8.  Personale. 
Mette Nyman Kvist tilknyttet som praktikant i de næste tre måneder. Derefter mulighed for 
forlængelse i løntilskud.  
Charlotte Abildgaard er fortsat sygemeldt. 
 
9. Møderække 
Kontaktudvalget har møde 30. januar  
Bestyrelsesmøde møde 14. marts kl. 16.00. Direktionsmøde 7. marts kl. 12.30. 
Fællesmøde 22. marts kl. 19.00. På Ry bibliotek. 
Bestyrelsesmøde 29. maj kl. 16.00. Direktionsmøde 22. maj 12.30. 
 
10. Eventuelt 
Fremover dropper vi smørrebrødet og serverer i stedet kaffe til bestyrelsesmøderne. Det 
passer bedre, når mødet begynder kl. 16.00. Mødetiden holdes på max. 2 ½ time 16.00 – 18.30, 
med mindre andet aftales. 
 
 
Referat ved Lene Høst-Madsen   17. januar 2018 


