
 
 

Program 
• Velkomst  Jørgen Frost Larsen  

• Skanderborg Museum fremtidsplaner Lene Høst-Madsen 

• Alken Enge udgravningerne Ejvind Hertz & Lene Mollerup 

• eScape Lene Høst-Madsen & Marianne Purup 

• Afslutning Jørgen Frost Larsen 

 



• MISSION OG VISION FOR 2021 
• STRATEGIPLAN FOR 2014-2017 
 



Skanderborg Museums mission er 
 at være en væsentlig, forandrende og 

betydende kulturhistorisk medspiller i et 
lokalt såvel som nationalt og globalt 

perspektiv.  
 



 
 
 

VÆSENTLIG fordi museet arbejder med 
væsentlige problemstillinger med 

relevans og kant, der kan være med 
til at øge forståelsen for samfundet 

og den tid, vi lever i.  
 



BETYDENDE fordi museet vil sætte 
nye standarder og gå nye veje. 
 



 
 
 

FORANDRENDE fordi museet vil gøre en 
forskel og sætte en ny dagsorden for, 

hvad små museer kan i en stor verden. 
 



Skanderborg Museum skal samlet fremstå som 
en væsentlig kulturinstitution i Region 
Midtjylland, med højkvalitets interaktiv og 
brugerinvolverende formidling i museets egne 
udstillingsrum såvel som i det åbne landskab og 
der, hvor borgerne er 



Museets mange frivillige og medlemmerne af museets 
venneforeninger skal have en klar og tydelig 
tilknytning til museet og fungerer som ambassadører 
udadtil og indadtil. 
 



Ny bestyrelsessammensætning 











TIDSPLAN 
 
Oktober 2014:  
Stormøde for alle venner  
  
Februar 2015.  
Generalforsamlinger,  
herunder valg af medlemmer 
til Kontaktudvalg  
  
Marts 2015: Kontaktudvalg 
træder sammen og udpeger 
bestyrelsesmedlemmer   
  
Marts/april 2015: start år 1 



Tak 
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