Referat for møde i Kontaktudvalget på Museum Skanderborg
den 21. november 2017 kl. 16.15-18
Tilstede: Jørgen Frost Larsen, Jørgen Lorenzen, Erna Schøler, Frede Johannesen,
Mogens Riis Lauritzen, Birgit Skannrup, Irene Bjerrum Paulsen, Susanne Gram, Otto
Andersen, Loa Carnera, Karl Otto Frost, Torben Christensen, Jørgen Højland, og Lene
Høst-Madsen (ref.)
Afbud: Elvin Clausen, Dorthe Søborg Skriver, Mogens Høeg og Hans Bladt.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (22. august)
2. Aktiviteter
Escape, Holger Blom. Besøgsstatistik.
3. Opfølgning på strategiplan
Strategiplan for 2017
4. Meddelelser fra Museum Skanderborg
Arkivflytninger, hjemmeside etc.
5. Meddelelser fra støtteforeninger
6. Meddelelser fra udvalg:
6a. Markedsføring og Fundraising, Jørgen Frost Larsen, Dorthe, Jørgen Lorenzen,
Lene og Hans. Orientering om foreløbige resultater
6b. Kommunikation, Loa, Erna og Lene
6c. Inspirationspunkt. Orientering om møde med arkiverne 1. november.
(Arkiv, arkitektur og landskab)
6d. frivillige
7. Debatemne: Gratis adgang til museerne fra medlemmer af venneforeninger. Skal
det fortsætte?
8. Møderække:
Næste møde tirsdag den 30. januar 2018, kl. 16.15 i Adelgade 5.
9. Eventuelt
Referat:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra mødet 22. august 2017 blev godkendt. Fremover godkendes referatet hvis
der ikke kommer indsigelser indenfor de første syv dage efter udsendelse. For at
sikre, at folk kan huske, hvad der er sket på møderne.
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2. Aktiviteter
Besøgsstatistik per 31. oktober. Der er fine tal for alle afdelinger og vi forventer at nå
40.000 besøgende i år hvilket er det højeste antal besøgende der har været på museet
nogensinde og mere end 15. 000 flere end sidste år.
Holger Blom udstillingen åbnede den 6. oktober for særligt inviterede hvor HKH
Prinsesse Benedikte deltog. Kontaktudvalget og museets bestyrelse var inviteret til
dette arrangement.
Den 7. oktober blev afholdt en Holger Blom festival i et stort telt i haven. Her var alle
velkomne. Besøgstallene er rigtigt fine. Der bliver ved med at komme gæster i en lind
strøm også her 6 uger efter åbningen. Det er gæster fra hele landet. Kvinderne er ikke
overraskende i overtal. Der er en god stemning i udstillingen og meget snak gæsterne
imellem. Marianne Verges bog om Holger Blom, og den fine omtale den har fået, er
med til at øge interessen for udstillingen, ligesom vi til gengæld sælger mange bøger
på museet.
Vi har et fantastisk samarbejde med det Kongelige Teaters Kostumeafdeling, og vi
planlægger yderligere formidlingstiltag i samarbejde. Blandt andet overvejer vi at
lave en event i skuespilhuset i København i foråret samt Politiken plus foredrag. Så vi
holder gryden i kog.
Vi har også et rigtigt god samarbejde med Wichmann Couture, Wichmann Couture er
en skrædderforretning, der drives af Johnny Alexander Wichmann og Jan Michael
Strømberg. Forretningen står for noget af det ypperste indenfor dansk
skrædderhåndværk i dag. De har blandt andet været med til at formgive en serie
tasker med kjolemotiver, som vi sælger i butikken. Syarbejdet og færdiggørelsen af
taskerne er foretaget af en elev fra NEXT, København, der er en serie
ungdomsuddannelser, som blandt andet tilbyder uddannelse indenfor design og
formgivning. På den måde kommer skrædderfaget igen i fokus.
Johnny Alexander Wichmann er formand for Skrædderlauget, hvilket blandt andet
har været medvirkende til at Marianne Verge var hovedtaler ved Laugenes opvisning,
Holger Blom var en del af deltagernes tema ligesom Museum Skanderborg var
repræsenteret med en stand, hvor Marianne kunne signere bøger og man kunne købe
tasker få postkort med information om udstillingen Du kan se mere om
arrangementet på dette link https://denvelklaedtemand.dk
Marianne Verge kommer med en kronik i Politiken i indeværende uge i anledning af
Black Friday. Her er Holger igen i fokus.
Der arbejdes således kontinuert med at holde interessen for udstillingen.
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3. Opfølgning på strategiplan
Museet medarbejdere arbejder med de væsentligste punkter til strategiplanen for de
kommende fire år. I den nuværende strategiplan ser visionen for 2021 ud som følger:

VISION FOR 2021

Skanderborg museum vil i 2021 have realiseret følgende mål:
Samlinger:
I 2021 vil Skanderborg Museum have revideret sine samlinger og optimeret
magasinforholdene.
Forskning:
I 2021 vil Skanderborg Museum være en forskningsinstitution med minimum to ansatte på
ph.d. niveau. Der skal være tilknyttet specialestuderende såvel som ph.d. studerende til
institutionen i samarbejde med landets universiteter.
Med udgangspunkt i museets mission og vision skal der være stærke internationale
samarbejder indenfor arkæologi såvel som nyere tid.
Formidling:
De fysiske rammer for museets udstillingssteder skal i 2021 være optimerede. Det drejer sig
om Ferskvandsmuseet, Øm Kloster, Museet på Gl. Rye Mølle, Bunkerne, Koldkrigsbunkeren
og Museet på Adelgade.
Museet i Adelgade flyttes eller udbygges, så det får en ramme, der sikrer at museet kan være
et betydende hus for kulturhistorien. Museum og arkiv sammenlægges fysisk, og arkivdelen
opkvalificeres til på sigt at ændret status til stadsarkiv.
Øm Kloster skal være et betydende museum for dansk klostervæsen med forbedrede
adgangsforhold og en ny bearbejdet formidlingsplan.
Ferskvandsmuseet skal være bemandet og spille en rolle som en kulturhistorisk formidler af
fortællingen om de ferske vande og turismen i Søhøjlandet gennem tiden.
Museets øvrige udstillingsbygninger fremstår med reviderede og opdaterede udstillinger.
Skanderborg Museum skal samlet fremstå som en væsentlig kulturinstitution i Region
Midtjylland, med højkvalitets interaktiv og brugerinvolverende formidling i museets egne
udstillingsrum såvel som i det åbne landskab og der, hvor borgerne er. Det medfører en øget
publikumssøgning, der betyder, at det samlede besøgstal som et minimum skal være
fordoblet til 50.000
Skoletjenesten skal være fuldt udbygget og integreret i Skanderborg kommunes
undervisningstilbud med en eller flere fuldtidsformidlere.
Museets mange frivillige og medlemmerne af museets venneforeninger har en klar og
tydelig tilknytning til museet og fungerer som ambassadører udadtil og indadtil.
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4. Meddelelser fra Museum Skanderborg
Der arbejdes videre med helhedsplan for Øm. Kultur- og Sundhedsudvalget har
vedtaget et kommissorium for det videre arbejde med Øm. Der har været møde i
styregruppen for Øm kloster.
Hjemmeside opbygning og oversættelse blev kort berørt, men ingen havde
kommentarer så punktet går videre til næste møde.
5. Meddelelser fra støtteforeninger.
Ferskvandsmuseumsforeningen
Frede Johannesen fik først ordet og redegjorde for sine synspunkter i forhold de
hændelser som førte til, at tanken om et besøgscenter på Skimminghøj blev opgivet i
helhedsplanen for Museum Skanderborg. Dette var den medvirkende årsag til at
Frede valgte at trække sig som formand for Ferskvandsmuseumsforeningen for to år
siden.
Dernæst redegjorde Otto Andersen for den nuværende bestyrelse for
Ferskvandsmuseumsforeningens holdninger, bestyrelsen håber og tror stadig på at
der skal være et Ferskvandsmuseum nær havnen i Ry, og det vil de arbejde for i de
kommende år. I den forbindelse er det vigtigt at der også fremover er Sommer for
børn på Skimminghøj. Museets medarbejdere vil arbejde videre på at få et
sommerarrangement op at stå til sommer.
Øm Kloster:s venner
Øm Kloster Museum er nu lukket for vinteren. I weekenden d. 28 og 29. oktober blev
arrangementet Escape – Lys og stilhed afholdt på Øm. Billedkunstner Hanne
Matthiesens havde skabt et kunstværk ’Cirklen’ af nedfaldene blade blandet med lys.
Værket var inspireret af munkenes liv, som en lang gentagelse. Cirklen var symbol på
cyklus samt døgnets og årets gang.
Skolebørn fra Gl. Rye havde sammen med arkitekt Sidsel Effersøe lavet ca. 70 fine
lanterner der oplyste ruinen. Fin og stille event der på trods af stormvejr havde 300
besøgende.
31. oktober var det 760 år siden munkene indviede klostrets kirke ifølge Øm Klosters
Krønike.
Derudover har der været afholdt en serie arrangementer i samarbejde med kirken i
anledning af reformationsåret.
Generalforsamling i begyndelsen af marts.
Gl. Rye Møllelaug:
Der har været afholdt en serie aktiviteter: Høstmarked - trods vejret - rimeligt besøg.
Levende museum: Kartoffel/æbletema- godt besøgt 156. der var mange børnefamilier
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som udtrykte stor tilfredshed med aktiviteterne. Museumsdetektiven populær. Bagte
kartofler ligeledes en succes.
Der har været guidede ture: I Reformationens fodspor - samarbejde med Øm + Kirken.
Foredrag: Øl og ølbrygning: 24. okt., 20/25 deltager: Dreng i Gl. Rye: 23. nov.
Der er blevet opstillet en rød Lyttebænk med historier af Mette Pryds Helle. Bænken
fungerer ikke optimalt trods mange ihærdige forsøg på at lytte.
Der afholdes Julemarked d. 3. dec. 10.00 til 16.00.
Generalforsamling.d. 27. februar
Skanderborg Museumsforening
Der er gang i planlægningen af vinterens arrangementer.
Den 06. nov. 2017: holdt Helle Reinholdt foredraget: Mindesmærker og
erindringssteder. (Kirkecenter v Skanderup Kirke)
Den 20. nov. 2017 holdt: Peter Abildgaard foredraget: Øgenavne/kælenavne.
(Kirkecenter v Skanderup Kirke) begge foredrag var velbesøgte og interessante.
Det næste foredrag bliver 29. jan. 2018: hvor Anne Lise Kirkegaard fortæller: Om Ole
Lund Kirkegaard. (Kirkecenter v Skanderup Kirke)
19. marts. 2018: Jørgen Frost Larsen: Byens huse. (Kirkecenter v Skanderup Kirke)
Generalforsamling 22. februar. Henrik Bredmose Simonsen holder foredrag: Da
guldalderen kom til Søhøjlandet.
Arkiverne:
Skanderborg
Birgit fortalte om en god og velbesøgt ”Arkivernes Dag” den 11. november.
Fruring-Vitved:
Erna fortæller at arkivet fejrede 50 års jubilæum i forbindelse med arkivernes dag 11.
november. Her var temaet Sognet i gamle dage. Der var ca. 50 gæster.
Generalforsamling 22. februar
Veng /Hørning
Åbent hus begge steder på arkivernes dag 11. november. I Veng var temaet to søstre
fra Nørre Vissing. I Hørning var det butikscentrets historie. Der har været dialog med
kommunen ved Lars Bak om muligheden for at flytte arkivet ned på 1. salen af det
gamle rådhus.
Galten
Dorthe måtte desværre melde afbud. Erik Korr har sendt en opdatering på arkivets
arbejde: 9. juni deltog arkivet i sommerfesten på Tjørnehaven (der var ca. 150
deltagere) med en lille udstilling af ”ukendte” fotos, salg af Annales, reklame for
støtteforening mv.
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14. juni arrangerede arkiv og Støtteforening Historisk Byvandring i Skivholme samt
fotoudstilling i forsamlingshuset (85 deltagere).
15. september deltog arkivet i kulturaftenen med oplæg i Biohuset om DR og
Lokalarkivernes erindringsprojekt ”Giv det videre”.
11. november holdt arkivet på Arkivernes Dag arrangement i Biblioteket med
præsentation of udlevering/salg af Annales 27, foredrag om Galten Varmeværks
historie samt åbent hus i arkivet med åbning af fotoudstillinger fra 1. fotograf Niels
Jensens glaspladesamling, 2. Galten Varmeværk, og 3. nyafleverede fotos (hvor vi
manglede navneoplysninger) 95 besøgende.
Fra juni til november vistes Skivholme-fotoudstillingen i biblioteket/arkivet.
Udover besøgende i arkivet på åbningsdagene havde vi via arkivets facebookside
kontakt med nye og gamle brugere og fik mange oplysninger om de fremviste fotos.
Vi har fra Danmarks Fotomuseum i Herning erhvervet fotograf Niels Jensens
glaspladekamera og fra Det Kgl. Bibliotek Galten Folkeblad 1972ff.
Arkivet ansøgte på vegne af de 5 lokalarkiver pr. 1. juni Veluxfonden om 19.000 kr. i
støtte til stemmeforstærker ved byvandringer, projektor samt digital diktafon. Vi har
fået bevilget 10.000 kr., som vi er i færd med at anskaffe stemmeforstærkerudstyr for
(har bestilt, men endnu ikke fået).
Ry
Arkivet i Ry arbejder med flytningen og ser frem til at den nye arkivar Martin
Mølgaard starter 1. september.
6. Meddelelser fra udvalg:
6 a. Markedsføringsudvalget, /Fundraising, Jørgen Frost Larsen, Dorthe, Jørgen
Lorenzen, Lene og Hans Bladt.
10. oktober 2017: holdt udvalget møde med ”Rådgivere”
Her deltog Marianne Kristensen fra Erhverv Skanderborg, Susanne Talbo fra
Sparekassen Kronjylland og Charlotte Riberholt fra Skanderborg Park som ”rådgivere
fra erhvervslivet. Fra markedsførings- og sponsorudvalget deltog Lene Høst-Madsen,
Jørgen Frost Larsen. og Jakob Westermann. Inviteret var også Poul Martin Bonde fra
Smukfest, men de havde ikke mulighed for at sende en repræsentant, selvom de var
meget interesserede i foretagendet og gerne vil høre mere om det.
1. november 2017: Lancering af hjemmeside omkring kultursponsorater ved Museum
Skanderborg og en måneds gratis annoncering i Erhverv Skanderborgs nyhedsbrev
(prisen for dette er normalt 1800 kr. + moms).
6. november 2017: Færdiggørelse af produkter til de to første guldsponsorer,
Skanderborg Park ApS og Jysk Festudlejning (Fribilletter, 20 stk. til hver og et årskort
til hver).
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10. Nov. 2017: Udarbejdelse af manual og oprettelse af kalender i Outlook for
Kultursponsor, for forvaltning af sponsorarbejdet.
6b. Kommunikationsudvalget Loa, Erna og Lene
Har ikke holdt møde. Lene indkalder snarest til nyt møde.
Emne deling af arrangementer mellem foreningerne.
6c Inspirationspunkt
Jørgen Frost Larsen orienterede om et møde med arkiverne 1. november. Mødet
handlede om erfaringen med at dokumentere bevaringsværdige bygninger som
Venneforeningen i Skanderborg har oparbejdet og om den kunne udbredes til
kommunens øvrige arkiver. Der er rigtigt meget godt arbejde i de forskellige arkiver
allerede. Hvert arkiv udpeger et særligt kulturmiljø til at arbejde videre med.
Nyt møde i gruppen primo 2018 for bl.a. gennemgang og drøftelse af Kulturmiljøer.
6d. Frivilligeudvalget, Loa, Lene, Birgit, Torben, Dorthe og Mogens.
Det går strygende med at få lavet frivilligkontrakter og kort.
Vi skal gerne have styr på, at alle har fået deres frivilligkort og underskrevne
kontrakter inden jul.
7. Debatemne
Gratis adgang til museerne fra medlemmer af venneforeninger. Skal det fortsætte?
Der udspandt sig en interessant debat med mange synspunkter.
Der er enighed om, at det er vigtigt, at de frivillige får gratis adgang til alle afdelinger,
som modydelse for deres vigtige arbejde.
Derudover er der enighed om, at det er vigtigt at så mange som mulig kommer på
museum, det kunne tale for gratis adgang for alle.
Det blev fremført at priserne for medlemskab er meget forskellige fra forening til
forening og variere fra 50 kr. til 120 kr.
Der er også stor forskel på, hvor meget de enkelte foreninger støtter afdelingerne og
hvor stor del de tager i det daglige arbejde.
Der var ingen afklaring på, hvad vi skal gøre med hensyn til den gratis adgang. De
fremførte synspunkter vil blive taget med i det videre arbejde
8. Møderække
Næste møde tirsdag den 30. januar kl. 16.15 i Adelgade 5.
8. Eventuelt
Intet til dette punkt.
PUV Lene

7

