Referat for møde i Kontaktudvalget på Museum Skanderborg
Adelgade 5 den 24 april 2018 kl. 16.15-18
Tilstede:
Jørgen Frost Larsen (JFL), Jørgen Lorenzen (JL), Hans Bladt (HB), Loa Carnera (LC),
Mogens Høeg (MH), Søren Blaabjerg Poulsen (SBP), Birgit Skannrup (BS), Karl Otto
Frost (KOF), Ellen Mikkelsen (EM), Erna Schøler (ES), Mogens Riis Lauritzen (MRL),
Otto Andersen (OA), Irene Bjerrum Paulsen (IBP), Torben Christensen (TC), Susanne
Gram (SG), og Lene Høst-Madsen (LHM) (ref.)
Fraværende:
Jørgen Højland (JH),
Ikke udpeget:
Medlem fra Ferskvandsmuseumsforeningen.
Dagsorden:
1. Præsentation til nye medlemmer af kontaktudvalget
2. Valg af: Formand, næstformand for kontaktudvalget Jørgen Frost Larsen og Loa Carnera
genopstiller
3. Gennemgang af kompetencehjul mht. dækning af kompetencerne:
Forretningsudvikling/organisation, øk/ledelse, fundraising/politik.
4. Valg af bestyrelsesformand for Museum Skanderborg. Jørgen Lorenzen genopstiller
5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for Museum Skanderborg fra Gl. Rye Møllelaug (Loa Carnera
genopstiller)
6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for Museum Skanderborg fra arkiverne.
7. Forretningsorden for kontaktudvalget:
8. Godkendelse af referat fra sidste møde (30. januar 2018).
9. Aktiviteter
Aktivitetsplan
Årskort for medlemmer af venneforeningerne.
10. Opfølgning på strategiplan
Strategiplan for 2018-21
Handlingsplan for 2018
11. Meddelelser fra Museum Skanderborg
Arkivflytning, hjemmeside etc.
12. Meddelelser fra støtteforeninger
13. Meddelelser fra udvalg:
13a. Markedsføring og Fundraising, Jørgen Frost Larsen, Jørgen Lorenzen, Lene og Hans.
13b. Kommunikation, Loa, Erna og Lene
13c. Inspirationspunkt. (Arkiv, arkitektur og landskab)
14. Debatemne
15. Møderække:
16. Eventuelt
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Referat:
1. Præsentation til nye medlemmer af kontaktudvalget
Kontaktudvalgets medlemmer præsenterede sig for hinanden. Det gjaldt også de to
nye medlemmer; Søren Blaabjerg Poulsen fra Gl. Rye Møllelaug og Ellen Mikkelsen
fra Galten Lokalhistorisk Arkiv.
Ferskvandsmuseumsforeningen arbejder stadig på at finde en kandidat til udvalget.
2. Valg af: Formand, næstformand for kontaktudvalget
Jørgen Frost Larsen blev genvalgt som formand og Loa Carnerra blev genvalgt som
næstformand.
3. Gennemgang af kompetencehjul
Kompetencehjulet blev gennemgået mht. dækning af kompetencerne:
Forretningsudvikling/organisation, øk/ledelse, fundraising/politik.
4. Valg af bestyrelsesmedlem for Museum Skanderborg.
Jørgen Lorenzen blev valgt.
5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for Museum Skanderborg fra Gl. Rye Møllelaug
Loa Carnera blev valgt.
6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for Museum Skanderborg fra arkiverne.
Mogens Riis Lauridsen blev valgt
7. Forretningsorden for kontaktudvalget:
Bestyrelsen for Museum Skanderborg har besluttet at ændre vedtægterne, så der er
repræsentation fra alle museumsforeninger samt en repræsentant fra arkiverne i
bestyrelsen. Derudover udvides bestyrelsen med en repræsentant for erhverv. Så
både turisme og erhverv er repræsenteret i bestyrelsen. Det betyder, at bestyrelsens
antal forøges med to personer. Lene Høst-Madsen gennemgår forretningsordenen for
kontaktudvalget og retter den til, så den passer til de nye vedtægter for Museum
Skanderborgs bestyrelse og udsender den sammen med referatet.
8. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra mødet 30. januar 2018 er efter den nye aftale godkendt ugen efter
udsendelsen af referatet, der har været to indsigelser fra Mogens og Torben disse er
indarbejdet i referatet, og det er efterfølgende lagt på hjemmesiden.
9. Aktiviteter
Museets samlede aktivitetsplan udsendes med referatet.
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Museums Skanderborg bestyrelse har besluttet at frafalde kravet om betaling fra
venneforeningerne, men indstiller til at der fortsat er en diskussion af hvordan
venneforeningerne kan understøtte de enkelte afdelinger.
10. Opfølgning på strategiplan
Handlingsplan for 2018 blev kort gennemgået med fokus på aktiviteter.
11. Meddelelser fra Museum Skanderborg
Det er endnu uvist om Skanderborg Historiske arkiv skal flytte op på posthuset og i
givet fald, hvornår dette skal ske.
Hjemmesiden er under stadig evaluering
12. Meddelelser fra støtteforeninger.
Ferskvandsmuseumsforeningen
Der arbejdes fortsat på at få etableret en bådehal til Gl. Turisten ved Skimming Høj.
Der har været flere møder mellem foreningen og Bente Hornbæk og Mikkel i den
forbindelse.
Flere medlemmer fra Ferskvandsmuseumsforeningen deltog i seminaret om
attraktionsudvikling på Øm Kloster.
Øm Kloster:s venner
På generalforsamlingen 13. marts fortalte Lene Høst-Madsen om ’Skraldets
arkæologi. 1700-tallets lossepladser i København’. Museet åbner 1. maj. &.6. Maj kl.
4.30 er der munkenes morgen. 29. maj er der friluftsgudstjeneste med Jørgen
Lorenzen.
Der har været afholdt inspirationsseminar om attraktionsudvikling af Øm Kloster.
Der deltog cirka 50 personer mødet blev holdt på Gæstgiveriet. Undervejs var der oplæg
af Kulturarvsforsker Andreas Bonde Hansen og turisme- og oplevelsesforsker Peter
Kvistgaard.
Andreas Bonde Hansen har gennem flere år beskæftiget sig med emner som
kulturturisme og verdenskulturarv. Andreas hans oplæg tog udgangspunkt i
spørgsmål som ’Hvad gør en god kulturarvsoplevelse på en middelalderattraktion’
samt ’Hvordan man får flest muligt besøgende – og hvilke typer besøgende skal man
satse på’.
Peter Kvistgaard arbejder med turisme og oplevelsesudvikling. Hans oplæg havde
fokus på begrebet ’Placemaking’ og hvordan attraktioner kan bidrage til at skabe
oplevelser, kultur og fællesskaber, og hermed kvalitetsliv for brugere og borgere.
Idéudviklingen skal bruges som fundament for den videre attraktionsudviklingen af
Øm Kloster Museum.
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Gl. Rye Møllelaug:
Der har været afholdt en serie aktiviteter i form af fortælleaftner med lokale
foredragsholdere fra Gl Rye. De er en stor succes. Dertil kommer forsøg med live
steaming af forelæsninger fra Aarhus universitet.
1. maj åbner møllen, 5. maj arrangement med gospel kor, 8. maj vises filmen” Die
Flucht” i Ry biograf.
Historiebænken har nu fået en QR kode, så historierne kan downloades til
mobiltelefonen.
Skanderborg Museumsforening
Torsdag den 22. februar var der generalforsamling i museumsforeningen, Henrik
Bredmose Simonsen holdt foredrag om ”Guldalderen i Søhøjlandet”.
Museumsforeningen arbejder på den næste foredragsrække og udflugter.
Munkekroen har fyldt meget i museumsforeningens arbejde.
Arkiverne:
Skanderborg
Martin Mølgaard har haft en historiker i praktik og løntilskudsansættelse, han har
hjulpet med mange sager og arkiveringsopgaver. Mette Nyman Kvist som er i
løntilskudsstilling arbejder også på arkivet med forefaldende opgaver.
Bunkerne er åbnet og har flere arrangementer bl.a. i forbindelse med
vandrehjemmets jubilæum.
Fruring-Vitved:
Generalforsamling 22. februar der var afbud fra foredragsholderen pga. sygdom. Det
blev dog alligevel en hyggelig aften, hvor folk brugte tiden på at tale sammen i stedet
for at høre foredrag. Der er nu 350 medlemmer af foreningen. Flere eksempler på at
folk ønsker at melde sig ind i foreningen for at komme billigt på museet.
Arkivet planlægger udflugt til Gl. Estrup.

Veng /Hørning
Der har været afholdt fortællecafe på Sophiendal.
Galten
Støtteforeningen for Galten Lokalarkiv har afholdt en byvandring i Høver med Connie
Jantzen som guide.
Arkivet har arbejdet med vandrestien mellem Låsby og Skovby.
Ry
Arkivet i Ry er tæt på at være kommet helt på plads i de nye lokaler.
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Planlægger udstilling med Poul Steffensen i samarbejde med biblioteket og Henrik
Bredmose Simonsen. Udstillingen skal åbne på Kulturaften til september.
13. Meddelelser fra udvalg:
13 a. Markedsføringsudvalget, /Fundraising
Erhverv Skanderborg holder sommerudflugt i samarbejde med Museum Skanderborg.
7. juni Der bliver sat telt op i museumshaven på Adelgade 5.
Arrangementet starter med en tur i Illerup Ådal, dernæst er der rundvisninger i
Holger Blom udstillingen og middag i teltet.
Der har været møde i udvalget, hvor der er lagt planer for, hvordan arrangementet
skal afvikles.
13b. Kommunikationsudvalget
Har holdt møde. Udvalget har arbejdet med en spørgeskemaundersøgelse, som gerne
skulle afvikles på næste kontaktudvalgsmøde. Spørgsmålene vedrører
kommunikation på tværs af museumsorganisationen og mellem de enkelte
foreninger. Der bliver afsat tid på næste møde til dette.
Desuden talte vi om, at det ville være hensigtsmæssigt med en kontaktperson i alle
foreninger, således vi kunne underrette hinanden og drage nytte af
hinandens aktiviteter, udflugter m.v.
13c Inspirationspunkt
JFL orienterede om at arbejdet er påbegyndt og om at der har været møde mellem
arkiverne, udvalget for By- og Bygningskultur samt Henrik om det videre arbejde.
14. Debatemne
Udgår
15. Møderække
Sommerfest 8. juni i telt i haven Adelgade 5.
Næste møde 21. august 2018, kl. 16.15 på Museet i Adelgade.
8. Eventuelt
Intet til dette punkt.
PUV Lene
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