
Referat for bestyrelsesmøde den 3. december 2021 kl. 16.00-
17.30 Perron1. møde 36. 
 
Deltagende: Lene Høst-Madsen, Claus Block, Helle Jørgensen, Annemette Fuglsang, Ejvind 
Hertz, Jørgen Lorenzen, Mogens Riis Lauritzen, Otto Andersen, Andreas Bonde Hansen 
Fraværende: Susanne Gram, Søren Michael Sindbæk, Søren Blaabjerg Poulsen 
 
1) Økonomi (lukket punkt) 
2) Bestyrelsens arbejde 

• Strategiplan med enkelte ændringsforslag (vedhæftes i nyeste version) 
Strategiplan gennemgås ved Lene H.-M. Otto har bemærkninger til fremsendt indhold. 
Der er tilsat emner om bæredygtighed og digitalisering. 

• Kontrakt med Kommunen for 2022.(vedhæftes) 
Kontrakt med Skanderborg Kommune ved Lene H.-M. Udviklingskontrakt fremsendt 
til Hanne Nissen Toksvig til godkendelse. Prioritet: Lokale samlings og mødesteder. 
Børn og unge m.m.Tæt samarbejde og dialog med det nye Kultur-, Fritids- og 
idrætsudvalg.  

• Ansættelse ny medarbejder. 
Stillingen er indregnet i budgettet for 2022 og frem. Selvom stillingen er nyoprettet 
dækkes den hovedsageligt af de midler som tidligere gik til aflønning af Henrik 
Bredmose Simonsen. 
Andreas peger på Marketing – organisationsudvikling som kernearbejdsområder. 

 
3) Aktiviteter og Coronatiltag 
På Perron1- Projektet Kunstlaboratorium er skabt i et samarbejde med Kunstråd Skanderborg 
og er en del af den formidlingsstrategi, som museet arbejder på i forbindelse med at skabe 
det nye museum. I projekt arbejdes der med koncepter for formidling af samtidskunst, og 
forskellige kunstnere inviteres løbende til at afprøve nogle af museets rum inden 
ombygningen. Dette for at afsøge muligheder knyttet til udviklingen af hele Perron1.  
Museet og kunstrådet har i første omgang inviteret kunstnerne Katja Bjørn, Lisbeth 
Thingholm og Thomas Andersson 
til at udstille i de rustikke lokaler på Perron1.  De tre kunsternes værker er meget forskellige 
og er placeret i bygningens to store trapperum og i kælderen. Besøgende vil blandt andet 
kunne gå på opdagelse i en videoinstallation af vand fra loft til gulv, svævende 
gipsformationer med sirligt tegnede kranier og blive omhyllet af lyden af dryppende 
vanddråber.  
Ud over kunstværkerne præsenterer museet også en introduktion og et indblik til det arbejde 
og den proces, som museet lige nu er i gang med omkring udviklingen af hele Perron1. 
Til januar kommer del 2 med ”Art-to-go”, som har fernisering i januar. Det er del en lille bog i 
tændstikæske-format, dels nogle lytte-historier. Derefter kommer der produktion af årbog og 



procesudstilling. I forbindelse med udstilling er der søgt midler til at lave en 
brugerundersøgelse i samarbejde med firmaet ’No Parking’. 
De øvrige museumsafdelinger er lukket for sæsonen. 
Der arbejdes på revidering af udstillingerne på Øm Kloster. 
I bunkerner gøres klar til at opsætte det endelig lydudstyr til den nye lydkulisse. Det kommer 
op i februar-marts og er klar til sæsonåbning. Der gøres ligeledes klar til en nyopstilling i 
endnu et rum i den danske bunker omhandlende besættelsen. 
 
4) Helhedsplan for Museum Skanderborg 
Perron 1 
Udbud af konkurrencerådgivning gennemført – Kuben Management har fået opgaven. 
Fortsat fundraising. 
Igangsætning af tiltag for kortlægning af fomidlingspotentialer i samarbejde med firmaet No 
Parking i foråret 2021. 
Øm – Museum for klosterliv 
Projektet er i gang og der sikres arealer til det fremtidige Museum. 
 
5) Medarbejdere (lukket punkt) 
 
6) Møderække 
Bestyrelsesmøde 24. februar ordinært (fokus på bestyrelsens rolle) 
Fællesmøde 24. marts 2021 19-21 Perron 1 
Bestyrelsesmøde 24. maj 15-17 Perron 1 (godkendelse af årsregnskab) 
 
7) Eventuelt 
Der indføres Covid 19 forholdsregler efter personalemødet tirsdag den 14. december. 
 


