
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 22. oktober 2020  
kl. 17.00-19.00 på Perron 1 
 
Tilstede:  
Annemette Fuglsang, Claus Bloch, Ejvind Hertz, Helle Jørgensen, Jørgen Lorenzen, Mogens 
Riis Lauritzen, Otto Andersen, Susanne Gram, Søren Blaabjerg Poulsen, Søren Sindbæk og 
Lene Høst-Madsen 
 
1. Konstituering af bestyrelsen 
Søren Blaabjerg Poulsen indtræder i bestyrelsen som repræsentant for Gl. Rye Mølle, og 
deltog i mødet for første gang. 
 
Marianne Purup udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen takker for den store og vigtige indsats 
Marianne har ydet for udviklingen af Museum Skanderborg.  
 
Bestyrelsen besluttede, at pege på Andreas Bonde Hansen Lektor - Ph.d., Leisure 
Managementuddannelsen på Professionshøjskolen Absalon som nyt medlem. 
Andreas Bondes vidensområde er kulturarvsoplevelser i Danmark, Tyskland og Sverige, med 
særlig fokus på æstetik og narrativer i formidling af vikingetid og middelalder, samt historie i 
gastro-oplevelser. Andreas har tidligere arbejdet sammen med museet i forbindelse med 
udviklingen af Øm Klosters potentiale. 
 
2. Økonomi 
På mødet gennemgik Helle Jørgensen forslag til budget og driftsplan for 2021, der var ros til 
det nye format, der giver en mere grundig indføring i regnskabet og arbejder med de 
fremadrettede satsninger fra Realdania rapporten materialet var udsendt med 
mødeindkaldelsen og blev udleveret i print på mødet.  
Der budgetteres med en samlet omsætning på 15.704.375,00 kr. hvilket er en stigning i 
forhold til budgettet for 2020 på 730.651 kr. Stigningen i budgettet skyldes primært, at der er 
budgetteret med yderligere en arkæolog på det bygeherrebetale kap.8 arbejde. 
Budget og driftsplan for 2021 blev godkendt uden ændringer og underskrevet. 
 
Helle Jørgensen gennemgik derefter driftsoversigten pr. 30. september (udleveret på mødet). 
Tallene ser udemærkede ud takket være Corona-tilskud fra kommunen. Vi har et lille 
overskud på ca. 60.000 kr. 
 
  



Besøgsstatistik pr. 30. september (udleveret på mødet). Lene Gennemgik tallene. Der er fine 
besøgstal på Øm Kloster eller er der generelt lave besøgstal på grund af Corona. 
 

 
 
3 Bestyrelsens arbejde 
Forslag til program for strategiseminar den 26. november var udsendt sammen med 
indkaldelsen. Bestyrelsen synes godt om forslaget så der er ingen ændringer. Vi forsøger så 
vidt muligt stadigt at gennemfører i november.  
Slots og Kulturstyrelsen foretager kvalitetsvurdering af Museet 10. og 11. november 2021. 
Borgmesteren er blevet orienteret om mødet af Styrelsen. Det kommer til at kræve en større 
indsats fra både bestyrelse og medarbejdere i 2021. 
 
4 Aktiviteter og Coronatiltag 
 
Status kontakt med kommunen 
Der har været kontraktholder dialogmøde i august på mødet deltog Museumsdirektøren, 
Jørgen Lorenzen og Annemette Fuglsang fra bestyrelsen. Fra Kommunen deltog Lone 
Rasmussen, Jesper Simonsen og den nye kommunaldirektør Lars Clement. 
Det var et godt og konstruktivt møde. 
Det blev aftalt at kontaktmålene for 2020 fortsætter i 2021, på grund af Coronasituationen. Det 
gælder for alle kommunens kontraktholdere. 
På næste dialogmøde med Kulturudvalget er det oplagt at drøfte vores fremadrettede strategi 
ift. kommunen kulturpolitik så der kommer sammenhæng mellem strategi og politik.  
Vi skal udfordre udvalget mere. 
 
Status på afdelinger  
Bunkerne og Gl. Rye Mølle er lukket for sæsonen. Øm holder åbent frem til 1. november fordi 
der stadig kommer mange gæster.  
Arkiverne har åbent efter aftale.  
 
  



Status frivillige 
Vi forsøger at holde kontaktudvalgsmøde 25. november. 
 
5 Helhedsplan for Museum Skanderborg 
Arkiv og museum i Adelgade/posthus 
Der er indgået samarbejde med Realdania, som har resulteret i en forundersøgelsesrapport. 
Fokus i rapporten er de bygningstekniske og arkitektoniske aspekter af projektet, og den 
danner grundlag for videre fondsansøgninger til Realdania og andre større fonde.  
 
Mens bygningen udvikles arbejdes målrettet på at kortlægge bygningens forskellige 
formidlingspotentialer. Fælles for formidlingen er, at samling og arkiv, nyere tids og 
arkæologisk historie og kunst vises sammen. Udstillinger står aldrig alene, og den 
middelbare samhørighed til værksted og multirum vil skabe et levende sted for læring og 
formidling (se bilag.) 
Arkivet har været åbent for publikum i januar, februar frem til Corona-nedlukningen i marts 
og igen fra august og frem. 
11. september åbnede udstillingen Kunstpausen på Perron 1  
Udstillingen forløb frem til slutningen af efterårsferien 18. oktober med åbent alle dage fra 10-
18. I perioden har der været knap 1000 besøgende i udstillingen. 
Udstillingen har været ledsaget af undervisningsforløb. 
Der har været gratis adgang til udstillingerne. 
Museet har indført brug af mundbind i publikumsarealerne for at sikre gæster såvel som 
medarbejdere bedst muligt, det er blevet godt modtaget af publikum. Vi udlevere mundbind 
gratis. 
Der vil fortsat være åbent mellem 10 og 18 alle ugens dage. Vi påbegynder opbygning af nye 
midlertidige udstillinger og gæsterne vil kunne følge med i arbejdet. 
•I butikken køres juletema i den gamle købmandsbutik, som huskes af mange fra museet i 
Adelgade. 
•I boksrummet rykker børnene ind og skaber deres eget museum.  
•Overfor i postmesterens gamle kontor kommer en udstilling om eScape konceptet.  
•I det store postsorteringsrum bliver der en udstilling om borgerudgravningerne af 
fattiggården i Firegårde og Munkekroen i den ene side af rummet, og en foredragssal i den 
anden side med en corona-sikret stoleopsætning til foredrag. 
•I portrummet begynder de arbejdende værksteder så småt at tage form og de besøgene vil 
kunne følge arkæologernes arbejde, når der vaskes fund. 
 
I december kører vi to ugentlige foredrag (hvis corona tillader det) 
Et tirsdagsforedrag kl. 16-17 som man kan snuppe på vejen hjem fra arbejde og et 
torsdagsforedrag af lidt længere karakter kl. 19.30 – 21.30. Vi satser på at tage entre. 
 
Øm – Museum for klosterliv 

• Jordopkøb – aftale med lodsejere 



Der indgås en aftale om Køberet og forkøbsret med ejerne af de to ejendomme. Aftalen 
blev kort gennemgået på mødet og bestyrelsen gav deres accept til at sådanne aftaler 
kunne indgås. 

 
6. Medarbejdere 
En nyansat i arkæologisk afdeling - Elias 
Forlængelse af butikkens åbning året ud medfører, at Lene Møldrups ansættelse forlænges. 
Andreas ansættelse ophører 1. november. Susan rykker til gengæld fra Øm ind i 
Museumsbutikken på Perron 1, når Øm lukker ned. 
   
7. Møderække 
Strategiseminar 26. november 9-16 Perron 1 
Bestyrelsesmøde 4. december 16-18 derefter julefrokost Perron 1 
Fællesmøde 18. marts 2021 18-20 Perron 1 
Bestyrelsesmøde 25. marts. 17-19 Perron 1 
Bestyrelsesmøde 27. maj 17-19 Perron 1 
 
8. Eventuelt 
Udgår 


