Referat for møde i Kontaktudvalget for Museum Skanderborg
den 29. april 2019 kl. 16.15-18 hos Arkivet i Ry
Tilstede:
Birgit Skannrup (BS ), Jørgen Lorenzen (JL), Loa Carnera (LC), Søren Blaabjerg
Poulsen (SBP), Susanne Gram (SG), Otto Andersen (OA), Irene Bjerrum Paulsen (IBP),
Torben Christensen (TC) Mogens Høeg (MH), Karl Otto Frost (KOF), Ellen Mikkelsen
(EM), Jørgen Højland (JH), Mogens Riis Lauritzen (MRL) og Lene Høst-Madsen (LHM)
(ref.)
Fraværende:
Jørgen Frost Larsen (JFL) og Erna Schøler (ES).
Dagsorden:
Mødet startedes med en rundvisning og fremvisning af diverse scannere i arkivet
ved Mogens og øvrige medarbejdere.
1. Konstituering af kontaktudvalget.
2. opfølgning på referat fra sidste møde (15. januar 2019)
3. Aktiviteter
4. Opfølgning på strategiplan
5. Meddelelser fra Museum Skanderborg
6. Meddelelser fra støtteforeninger:
7. Meddelelser fra udvalg:
8. Møderække:
9. Eventuelt
Referat:
1. Konstituering af kontaktudvalget
Museumsforeningen har Grethe Huus som ny repræsentant i kontaktudvalget i
stedet for Hans Bladt.
LHM har fået en henvendelse fra Erna fra Veng Lokalhistoriske Arkiv. De vil gerne
have en repræsentant i kontaktudvalget hidtil har de været repræsenteret af Karl
Otto Frost fra Hørning Arkiv.
Ifølge vedtægterne er de berettiget til en plads i kontaktudvalget. Til gengæld ser det
ud som om, Skanderborg Museumsforening skal dække det Lokalhistoriske Arkiv i
Skanderborg med tre medlemmer.
Her er uddraget fra Museets vedtægter:
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§4
Museets bestyrelse, sammensætning og valgmåde
§ 4.1
Museet ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer:
1 medlem udpeges af Skanderborg Byråd.
2 medlemmer vælges af bestyrelsen, en fra erhverv og en fra turisme.
1 medlem fra en kulturhistorisk forskningsinstitution udpeges af museets bestyrelse.
1 medlem vælges af medarbejderne.
5 medlemmer vælges fra kontaktudvalget forskudt med løbende valg.
Kontaktudvalget vælges af repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af nedenstående
foreninger:
1. Skanderborg Museumsforening
2. Øm Klosters Venner
3. Ferskvandsmuseumsforeningen
4. Gl. Rye Møllelaug & Museumsforening
5. Støtteforeningerne for Galten Lokalarkiv, Hørning Lokalarkiv, Veng Lokalarkiv,
Ry Lokalarkiv og Fruering-Vitved Lokalarkiv (samlet).
Alle medlemmer af en af ovenstående foreninger har ret til at deltage i repræsentantskabets
årlige fællesmøde i marts måned med taleret. Kun bestyrelsesmedlemmer fra foreningerne
har stemmeret.
Hver af de 4 museumsafdelinger indstiller 3 medlemmer til kontaktudvalget, arkiverne
indstiller samlet 5 medlemmer, et medlem fra hvert arkiv.

Der var enighed om at Veng naturligvis kan få et medlem i kontaktudvalget. Vi
glæder os til at møde det nye medlem. LHM kontakter Erna for at få det på plads.
Museumsforeningen beholder sine fire repræsentanter. Vi vil gerne have et stort og
stærkt kontaktudvalg. Såfremt der skulle opstå en situation med kampvalg, må
stemmetallet afstemmes med vedtægterne.
Jørgen Frost Larsen har valg at trække sig som formand for kontaktudvalget, han
fortsætter heldigvis som menigt medlem. Derfor konstituerede udvalget sig med Loa
Carnera som formand og Torben Christensen som næstformand.
Kontaktudvalget indstiller Jørgen Lorenzen til museum Skanderborgs bestyrelse.
2. Opfølgning på referat fra mødet 15. januar 2019

Vedtagne aktioner efter spørgeskemaundersøgelse:
 Status på kalender.
Søren Blaabjerg og LHM sender mail til kontaktpersonerne med linkt til google
konto og en beskrivelse af hvilke arrangementer der skal i kalenderen.
 Status navne på kontaktpersoner
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Der er fundet kontaktpersoner for alle foreninger. Disse skal huske at melde
aktiviteter ind inden møderne.
Frivillige foreslået på sidste møde lille opfølgning ved Loa
Loa er efter anmodning fra museet indtrådt som frivillig frivilligkoordinator og
samarbejder med Mette Nyman Quist om at få opdateret lister og kontrakter på
alle vores frivillige.
Der er pt. 166 frivillige på kontrakt.

3. Aktiviteter
Evaluering af fællesmødet.
Generel enighed om at det var en god ide med boder for de enkelte venneforeninger.
Der bør være mere tid til arrangementet og en bedre planlægning forud for mødet.
Man sad for længe uden at få kaffe.
Stolene var dårlige at sidde på.
Der var god stemning og 130 deltagere.
Måske vi skal nedsætte et planlægningsudvalg før næste fællesmøde?
LHM orienterede om museets aktiviteter,
Kulturministeren har været på besøg i den nye bygning på Skanderborg station den
25. marts. Besøget var et led i en tur rundt til flere jyske kulturinstitutioner.
Museet bød på rundvisning på Perron 1, frokost og fortællinger om samarbejde på
tværs af institutioner, brugerinddragelse, frivillige og om at sætte nye standarder for,
hvad et lokalhistorisk museum kan i en globaliseret verden.
Borgmester Jørgen Gaarde og Kulturudvalgsformand Tage Nielsen deltog sammen
med museets formand og næstformand.
Museets folk var spændte og stolte over at vise den nye bygning frem til
Kulturministeren og de øvrige deltagere i turen.
Det giver ikke mening at kigge på besøgsstatistikken pt.
4. Opfølgning på strategiplan
Dette punkt udgik.
5. Meddelelser fra Museum Skanderborg
Museum og arkiv i Adelgade.
LHM orienterede om, at mulighedsstudiet for det nye museum og arkiv på
Skanderborg Station er nu afsluttet og sendt til godkendelse i byrådet.
Hun medbragte et eksemplar af studiet til gennemsyn.
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Øm Kloster
LHM orienterede om arbejdet med projektet hvori også indgår en ind scanning og ny
oversættelse af Krøniken, og Inventariet for Øm.
5. Meddelelser fra støtteforeninger.
Ferskvandsmuseumsforeningen
Kontaktperson er Otto Andersen.
Intet.
Øm Kloster:s venner
Kontaktperson Torben Christensen TC
Siden sidst:
Møder
Generalforsamling med foredrag om hospital, ikke hospital på Øm.
Bestyrelsesmøde med konstituering
I den kommende tid:
Onsdag den 1.maj kl.10.00 åbner Øm Kloster Museum med morgenbrød og kaffe.
Søndag den 5. maj kl.04.30 Munkenes morgen og naturen vågner.
Tirsdag den 4. juni kl.20.00 friluftsgudstjeneste i Øm Klosterkirkes ruin.
Søndag den 16.juni sommerudflugt til Vadehavscenteret og Løgumkloster.

Gl. Rye Møllelaug:
Kontaktperson for Møllen Søren Blaabjerg Poulsen SBP
Arrangementer syv streamede foredrag fra Århus universitet.
Møder: To møllemøder, frivilligfrokost og generalforsamling.
Møllen udlånt til to generalforsamlinger.
I den kommende tid
Møllen åbner 4. maj.
Fortællecafe 8. maj
Jesu små søstre 28. maj
Møllemarked 16. juni
Skanderborg Museumsforening
Kontaktperson Jørgen Frost Larsen JFL:
Siden sidst:
11. febr. Indsigelse mod tillæg 2 til lokalplan NYHAVN.
Arrangementer:
28. jan. Fortællehjørnet. Anne Lise Kirkegaard om Ole Lund
Kirkegaard.
11. febr. Fortællehjørnet. Anna Lise Hansen om sit kommunale virke.
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18.febr. Generalforsamling. Foredrag: Johannes Flensted-Jensen.
1. mar. Åbning af Skanderborg Lokalarkiv.
18. mar. Fortællehjørnet. Ejvind Byskov om liv og virke i Skanderborg,
Møder
15.jan Kontaktudvalgsmøde i Virring
18.febr. Bestyrelsesmøde 01
21. mar. Fællesmøde.
4.april. Bestyrelsesmøde 02
Udflugter
9.maj Munkekanalen ØM
Arkiverne:
Fruring-Vitved:
Kontaktperson er Erna Schøler, ES:
Intet indkommet inden mødet
Veng /Hørning
Kontaktperson er Karl Otto Frost, KOF.
Udflugter: Årets studietur for frivillige er planlagt til 18. juni og går til Thorum i
Salling. Her skal vi høre om arbejdet med lokalhistorien på de kanter.
Herudover går vi stadig i spændt forventning om at høre fra kommunen, at vi kan
komme i gang med flytningen af arkivet. Vi har fået at vide at man skal søge byrådet
om en tillægsbevilling til ændringer i 1.salen på Biblioteket og at det formentlig
kommer på førstkommende byrådsmøde.
Galten
Kontakt person Ellen Mikkelsen
Siden sidst har der været foredrag om 1. verdenskrig. Emnet hed Frontliv, faneflugt
og fangelejr og indlægsholderen var Museumsinspektør Rene Rasmussen fra
Museum Sønderjylland.
Der har været afholdt generalforsamling med foredrag om Vikingen fra Fregerslev
ved Merethe Schifter Bagge fra museet.
I den kommende tid
Byvandring i Galten i juni.
Aftentur til Øm i august.
Ry
Kontaktperson er Mogens Riis Lauridsen, MRL
Siden sidst:
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Arrangementer:
I marts måned tog Ry Kunstforening initiativ til at fejre landskabsmaler Vilhelm
Kyhns 200 års fødselsdag. En lang række foreninger, butikker, skoler m.v. bidrog til
fejringen.
Henrik Bredmose Simonsens foredrag om Søhøjlandets malere passede fint ind i den
sammenhæng og blev afholdt den 3. april i Kvicklys udsigtssal. Foredraget trak 100
tilhørere.
Se billeder fra foredraget her:
https://www.museumskanderborg.dk/Default.aspx?Id=3285
Derudover bidrog Ry Lokalarkiv med en fotoudstilling om Vilhelm Kyhn.
Møder
Generalforsamlingen den 26. februar 2019 forløb planmæssigt.
Formand: Knud Aagaard
Kontaktperson: Mogens Riis Lauritzen
I den kommende tid:
Ingen planlagte arrangementer eller møder lige nu.
6. Meddelelser fra udvalg, 6 c Inspirationspunkt, 7. Debatemne
Udgår
15. Møderække
Næste kontaktudvalgsmøde på torsdag den 29. august kl. 16.15 på Skanderborg
Station.
Sommerfesten bliver til en høstfest som afholdes 10. oktober på perron 1. Franz
Howitz kommer og holder foredrag om arkæologi i regionen.
Der er nedsat et festudvalg bestående af Loa, Mogens Høeg, Birgit og Irene. De
afholder første møde og indkalder personale fra museum og arkiv til mødegruppen
(Mette, Martin og Charlotte).
Foreløbige emner til næste møde:
Kalenderstatus
Fællesbillet til museumsafdelinger
Fælles formidlingsmuligheder – Busture i kommunen
Høstfest
8. Eventuelt
Mogens Lauritzen omdelte kalendere fra arkivet i Ry.
PUV Lene
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