Referat for møde i Kontaktudvalget på Museum Skanderborg
den 2. maj 2017 kl. 16.15-18
Tilstede: Jørgen Frost Larsen, Jørgen Lorenzen, Loa Carnera, Mogens Høeg, Erna
Schøler Sørensen, Elvin Clausen, Mogens Riis Lauritzen, Jørgen Højland, Karl Otto
Frost, Torben Christensen, Hans Bladt, Birgit Skannrup, Frede Johannesen, Irene
Bjerrum Paulsen, Dorthe Søborg Skriver, Susanne Gram og Lene Høst-Madsen (ref.)
Afbud: Otto Andersen,
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde og konstituering af kontaktudvalg, samt
udpegning af medlem til Museum Skanderborgs bestyrelse.
2. Aktiviteter
3. Opfølgning på strategiplan
Strategiplan for 2017
4. Meddelelser fra Museum Skanderborg
5. Meddelelser fra støtteforeninger
6. Meddelelser fra udvalg:
6A. Frivillige, Loa, Lene, Birgit, Torben, Dorthe og Mogens.
6B. Sommerfest, Loa, Lene, Birgit, Torben, Dorthe og Mogens.
6C. Markedsføring og Fundraising, Jørgen Frost Larsen, Dorthe, Jørgen Lorenzen,
Lene og Hans.
6D. Kommunikation, Loa, Erna og Lene
6E. Inspirationspunkt. (hvordan venneforeningerne kan inspirere hinanden)
7. Møderække
8. Eventuelt
Referat:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde og konstituering af kontaktudvalg, samt
udpegning af medlem til Museum Skanderborgs bestyrelse
Referat fra mødet 31. januar 2017 blev godkendt med den tilføjelse af Otto Andersens
bemærkninger fra sidste møde, som gik på at hjemmesiden bør være på som fast
punkt mens kontaktudvalget kigger på den nye hjemmeside og evaluerer
oversættelserne. Irene Bjerrum Paulsen fremsatte kommentarer fra Otto Andersen
vedrørende dette.
Kontaktudvalget konstituerede sig som sidste år med Jørgen Frost Larsen som
formand og Loa Carnera som næstformand og Lene Høst Madsen som sekretær.
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Otto Andersen indtræder i Museum Skanderborgs Bestyrelse som repræsentant for
Ferskvandsmuseet mens Dorthe Søborg Skriver udtræder. Når året er omme vil
Museets bestyrelse evaluere bestyrelsessammensætningen.
2. Aktiviteter
Museum Skanderborg har haft travlt med mange nye formidlingstiltag.
Udgravningen af Vikingen fra Fregerslev har været en fantastisk succes og kommer
til at sætte nye standarder for formidling af arkæologiske udgravninger. Ellers har
der været travlt med at gøre klart til sæsonåbning på museets afdelinger.
3. Opfølgning på strategiplan
Der var ikke noget til dette punkt ud over at museets strategiplan skal revideres i
indeværende år. Bestyrelsen vil snarligt påbegynde dette arbejde.
4. Meddelelser fra Museum Skanderborg
Jørgen Lorenzen og Lene Høst-Madsen har dialogmøde med Kultur- og
sundhedsudvalget torsdag den 4. maj.
Lene Høst-Madsen orienterede om den aktuelle nationale situation i forhold til
diskussionen af tilskudsstrukturen til landets statsanerkendte museer.
Helhedsplan for Museum Skanderborg:
Der arbejdes videre med helhedsplan for Øm
Derudover er flytning af museet i Adelgade også stadig i spil.
Sidst arbejdes der med flytning af flere af arkiverne.
5. Meddelelser fra støtteforeninger.
Øm Kloster:
Der var ca. 70 gæster til sæsonåbning på Øm Kloster. Ellers står arbejdet her i høj grad
i eScapes tegn. Der arbejdes på højtryk med at få arrangementet op at stå. Med dette
referat udsendes invitation til deltagelse i workshops og event. Kontaktudvalget
bedes være opmærksom på at denne invitation skal ud til alle medlemmer af
venneforeningerne.
Kulturminister Mette Bock deltager i eventen søndag eftermiddag.
Gl. Rye Mølle:
Møllen åbnede sæsonen med ikke mindre en to udstillinger. Den ene udstilling
fortæller om hverdagen i Rye-lejren, som var en af de største flygtningelejre i
Danmark efter krigen, og som rummede mere end 10.000 tyske flygtninge, da den var
fuldt udbygget. Den anden udstilling er den enestående særudstilling "Kunst bag
pigtråd", som viser knap 30 af de billeder, som to tyske flygtninge, Georg Glaubig og
Gottfried Lossau, malede i Rye-lejren. Deres historie er på alle måder atypisk og unik i
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en dansk museums- og udstillingssammenhæng. Kom og se billederne og hør om de
to internerede tyske krigsflygtninge, som malede billeder af Rye-lejren og egnen
omkring den.
Byrådsmedlem og formand for Kultur- og Sundhedsudvalget i Skanderborg
Kommune, Tage Nielsen åbnede udstillingerne. Operasanger Mette Østergaard sang
en af de sange, som de tyske flygtninge holdt af at synge i lejren.
Det var en stor succes og der var fuldstændigt fyldt op i møllen.
18. juni er der mølledag.
Museet i Adelgade
2. maj 3. maj viste Ejvind Hertz grave frem for Museumsforeningen.
10 maj kl. 14 holder Museumsforenings udvalg for Bygnings- og Bykultur og Historisk
Arkiv en reception på Museet i Adelgade for en vandreudstilling der er blevet til som
afslutning på projektet om bevaringsværdige bygninger i Skanderborg Midtby.
26. maj 21. maj er der tur med Gl. Turisten i Ry.
Ferskvandsmuseet:
Ferskvandsmuseet er åbnet med deltagelse af Knudsøkoret. Der skal være møde om
museets fremtidige placering med Bente Hornbæk, Steen Rytter, Lene Høst-Madsen
m.fl. den 11. maj.
Det har været rigtigt dårligt vejr til at få Gl. Turisten gjort klart til sæsonen, hvilket
også understøtter behovet for et bådehus. Arbejdet omkring bådehus på Skimming
høj skrider kun langsomt frem.
Arkiverne:
Fruering-Vitved:
Erna fortsætter som formand for arkivet. Kommer på besøg i bunkerne på Adelgade
Vestergade og i Dyrehaven på søndag den 7. maj.
Veng /Hørning
Fortællecafe om slægtsforskning med stor succes.
Galten
På generalforsamlingen var der besøg af den nye landbetjent. Der skal være
byvandring i Skiveholme
Ry
Arkivet i Ry har modtaget 20.776 kr. fra Kvickly i Ry til køb af inventar i forbindelse
med flytning af arkivet.
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6. Meddelelser fra udvalg:
6AFrivilligeudvalget, Loa, Lene, Birgit, Torben, Dorthe og Mogens.
Det går strygende med at få lavet frivilligkontrakter og kort.
6B. Sommerfestudvalg.
Lørdag den 24. juni –Sankt Hans dag er valgt til festen. Programmet blev gennemgået
og godkendt invitationen sendes ud med dette referat og skal videreformidles til de
enkelte venneforeningers frivillige af kontaktudvalgets medlemmer.
6.C. Markedsføringsudvalget, /Fundraising, Jørgen Frost Larsen, Dorthe, Jørgen
Lorenzen, Lene og Hans Bladt.
Siden sidst har der ikke været holdt nogle møder. Lene indkalder snarest til et
opfølgende møde.
6.D. Kommunikationsudvalget Loa, Erna og Lene
Har ikke holdt møde. Lene indkalder snarest til nyt møde.
6. E Inspirationspunkt
Hvordan sikres forankringen af kontaktudvalgets arbejde ud i venneforeningerne?
Jørgen Frost Larsen foreslog at erfaringen med at dokumentere bevaringsværdige
bygninger som Venneforeningen i Skanderborg har oparbejdet kunne udbredes til
kommunens øvrige arkiver. Jørgen Frost Larsen indkalder arkivlederne til møde om
dette.
7. Møderække
Der er sommerfest 24. juni.
Næste ordinære møde afholdes 22. august i Adelgade kl. 16.15 – 18.00.
8. Eventuelt
Intet til dette punkt.

Pfv. Lene Høst-Madsen
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