
Møde 21. Referat af bestyrelsesmøde på Perron 1, Skanderborg Station 19. februar 2019 
Til stede: Jørgen H. Lorenzen, Otto Andersen, Claus Bloch, Helle Jørgensen, Søren Sindbæk, 
Ejvind Hertz,  
Loa Carnera, Mogens Riis Lauridsen og Lene Høst-Madsen (referent). 
 
Afbud: Marianne Purup og Susanne Gram, 
 
Dagsorden: 
1) Opfølgning referat fra sidste møde 
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) Opfølgning på referat fra sidste møde 
Der mangler en repræsentant for erhverv. På mødet blev flere mulige kandidater vendt. 
Jørgen Lorenzen tager kontakt. 
 
2. Økonomi  
Til mødet blev posterne i driftsregnskabet per 31. januar gennemgået. 
 
3. Aktiviteter  
Besøgsstatistikken per 31. december 2018 blev udleveret og gennemgået. 
Museet planlægger Vikingekonference på Skanderborg Fælled 27-28 juni 2019. 
Årbogen blev fremvist i papirformat. Igen i år mange gode artikler. 
 
4. Helhedsplan for Museum Skanderborg 
Museet i Adelgade og flytning til posthuset. 
 
I den kommende tid bliver der arbejdet videre med planerne for flytning af museet. Så disse 
kan forelægges bestyrelsen og byrådet.  
Blandt andet vil der blive lavet en kortlægning af, hvad det nye museum og arkiv skal 
indeholde. Formålet med opgaven er, at udvikle en vision og et byggeprogram samt et 
skitseforslag indeholdende interiør ombygning og facade fornyelse passende til et nyt 



Museum Skanderborg, og hvordan lokalerne bedst udnyttes. Dette arbejde udføres i 
samarbejde med Anne Marie Galmstrup.  Som et led i denne proces slog Museum 
Skanderborg for første gang dørene op på det nye museum på Skanderborg station lørdag 
den 9. februar. 
Årsagen var, at 30 unge har arbejdet på at iscenesætte fem rum inde i posthuset. De fem rum 
gengiver fem stemninger som de unge efterspørger i et bymuseum. Rumlighederne er 
udviklet som 1:1 skala installationer, og bygget af 600 meter sejldug, lys og symaskiner. 
I løbet af ugen fra 2. februar og frem til den 9. februar har de unge boet og arbejdet i døgndrift i 
bygningen for i fællesskab at skabe deres vision for fremtidens museum. 
Resultatet kunne ses i den første weekend af vinterferien, hvor mere end 300 personer lagde 
vejen forbi bygningen.  
Vi skal også skaffe os overblik over drift - og den nødvendige økonomi i forbindelse med 
renovering og ombygninger. Kommunen styrer økonomien vedr. ombygning bl.a. ud fra salg 
af Adelgade 5. 
 
Øm Kloster 
Der er udarbejdet et prospekt på Øm Kloster som er ved at blive sat op til tryk. 
Der er aftalt møde med det Kongelige Bibliotek om genoversættelse af Krøniken i næste uge. 
Lene H-M har møde med Bente Hornbæk og Jesper Simonsen om jordopkøb 1. marts.  
Der skal snart afholdes møde i styregruppen for attraktionsudvikling. Lene H-M følger op. 
 
5. Meddelelser fra Museum Skanderborg 
Flot afslutning på Holger Blom udstillingen den 17. januar med 350 besøgende.  
Slots- og kulturstyrelsen har bevilget midler til lederuddannelse på Ghetty Leadership 
Institute til Lene H-M. Kurset afvikles som to ugers online studie i maj og to ugers 
internatophold i Californien i juni. 
 
6. Kulturaftaleprojekter, andre projekter, samarbejde og partnerskaber 

Forskningsprojekter Lene H-M’ s forskningsevaluering er afsluttet og bedømmerne har 
fundet, at den fremsendte forskningsproduktion i omfang og kvalitet svarer til det, der 
forventes af en person, der har gennemført et ph.d.-studie.  
Formidlingsprojekter: Museet har indstillet Escape – Tidens spor – Vikingen fra Fregerslev 
og Borgerudgravningen i Firgårde til MID’s formidlerpris 2018. 
Arkæologisk samarbejde Projektet afventer tilbagemelding fra Horsens Museum.  
 
7.  Meddelelser fra Kontaktudvalg 
Aktiviteter fra de enkelte afdelinger fremgår af referatet fra sidste kontaktudvalg. 
Otto efterspørger en dialog omkring mulighederne for temature i lokalområdet. Dette emne 
tages op på næste kontaktudvalgsmøde. 
 



8.  Personale. 
Birgitte Madsen har fået midlertidig ansættelse i den arkæologiske afdeling. 
 
9. Møderække 
Der er Fællesmøde den 21. marts kl. 18.00 på Posthuset 
Bestyrelsesmøde den 21. maj kl. 17.00 på Posthuset 
 
10. Eventuelt 
Ikke noget til dette punkt. 
 
Referat ved Lene Høst-Madsen   20 februar 2019 


