Referat for møde i Kontaktudvalget på Museum Skanderborg
Adelgade 5 den 21. august 2018 kl. 16.15-18
Tilstede:
Jørgen Lorenzen (JL), Jørgen Højland (JH), Hans Bladt (HB), Loa Carnera (LC), Mogens
Høeg (MH), Søren Blaabjerg Poulsen (SBP), Karl Otto Frost (KOF), Ellen Mikkelsen
(EM), Erna Schøler (ES), Mogens Riis Lauritzen (MRL), Otto Andersen (OA), Torben
Christensen (TC), Susanne Gram (SG) og Lene Høst-Madsen (LHM) (ref.)
Fraværende:
Jørgen Frost Larsen (JFL), Birgit Skannrup (BS), Irene Bjerrum Paulsen (IBP),
Ikke udpeget:
Medlem fra Ferskvandsmuseumsforeningen.
Dagsorden:

1. opfølgning på referat fra sidste møde (24. april 2018).
2. Aktiviteter
Aktivitetsplan
3. Opfølgning på strategiplan
4. Meddelelser fra Museum Skanderborg
Arkivflytning,
5. Meddelelser fra støtteforeninger:
6. Meddelelser fra udvalg:
6a. Markedsføring og Fundraising, Jørgen Frost Larsen, Jørgen Lorenzen, Lene og
Hans.
6b. Inspirationspunkt (Bevaring af kulturmiljøer)
6.(b)c. Kommunikation, Loa, Erna og Lene
7. Møderække:
8. Eventuelt
Referat:
Jørgen Frost Larsen var desværre forhindret i at deltage i mødet LHM trådte i stedet
til som mødeleder.
1. Opfølgning på referat fra mødet 24. april.
Ferskvandsmuseumsforeningen arbejder stadig på at finde en kandidat til udvalget.
2. Aktiviteter
LHM orienterede om museets aktiviteter. Herunder kulturaften programmet hvor
mange af museets afdelinger deltager og eScape projektet i Hørning, som løber af
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stablen fredag den 31. august fra kl. 15.00-21.30. der er udsendt invitationer til
kontaktudvalget til denne event. Hermed også link:
http://www.museumskanderborg.dk/Files/Billeder/0900_NYHED_KALENDER/Kalend
er_2018/invitation%20Tidens%20spor.jpg
3. Opfølgning på strategiplan
LHM orienterede om museets arbejde med persondata forordningen, og lovede at
fremsende info vedr. dette sammen med referatet.
4. Meddelelser fra Museum Skanderborg
Skanderborg Historiske arkiv skal flytte op på posthuset det bliver sandsynligvis i
september måned.
Der er også en politisk behandling i gang omkring mulighederne for at museet i
Adelgade også flyttes op på posthuset.
I forbindelse med attraktionsudviklingen af Øm Kloster har arkitektfirmaet
Galmstrup i samarbejde med SLA afleveret et ambitiøst skitseprojekt. Projektet
udsendes sammen med dette referat. Kulturudvalget har godkendt projektet og sendt
det videre til Byråd og Økonomiudvalg: referat fra mødet kan ses på følgende link:
https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/dagsordener-og-referater/kultur-og-sundhedsudvalget/dagsorden-41.aspx
5. Meddelelser fra støtteforeninger.
Ferskvandsmuseumsforeningen
Der arbejdes fortsat på at få etableret en bådehal til Gl. Turisten ved Skimming Høj.
På sidste møde i Kultur- sundheds og beskæftigelsesudvalget blev det besluttet:
 at administrationen i samarbejde med Ferskvandsmuseumsforeningen
arbejder videre med at etablere en bådhal til M/S Gl. Turisten på Skimminghøj
 at administrationen arbejder videre med at etablere en trailcenterstation i
sammenhæng med en bådhal til Gl. Turisten på Skimminghøj.
 at det grønne partnerskab involveres i det videre arbejde.
Det er det samme møde som ovenstående link referere til.
Sommer for børn arrangementet har været en stor succes Der har været i alt 312
voksne og børn til 9 arrangementer svarende til 35 per gang.
Øm Kloster:s venner
Der har været en hel serie arrangementer på Øm siden åbningen 1. maj. 6. Maj kl. 4.30
var der munkenes morgen. 29. maj var der friluftsgudstjeneste med Jørgen Lorenzen.
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Som nævnt ovenfor har der været arbejdet med attraktionsudvikling af klostret. TC
og SG gjorde på mødet opmærksom på, at de synes udstillingsarealet 150 m2 til
permanent udstilling i den nye udstillingsbygning er for småt. LHM tager denne
udmelding med i det videre arbejde.
.
Gl. Rye Møllelaug:
Der er planlagt en serie aktiviteter i form af fortælleaftner med lokale
foredragsholdere fra Gl Rye, blandt andet Jesu små søstre. De er en stor succes. Dertil
kommer live streaming af 11 forelæsninger fra Aarhus universitet.
Søndag den 26. august er der høstdag på Møllen
Skanderborg Museumsforening
Museumsforeningen arbejder på den næste foredragsrække og udflugter. 5.
september er der planlagt udflugt til Juelsminde egnen. Fortællehjørnerne har været
en stor succes og der arbejdes videre med konceptet.
Munkekroen har fyldt meget i museumsforeningens arbejde.
Arkiverne:
Skanderborg
Arkivet er gået i gang med at planlægge flytningen Bunkerne er åbnet og har haft
flere arrangementer bl.a. i forbindelse med vandrehjemmets jubilæum og turisme
satsningen kulturruter i Danmark.
http://www.museumskanderborg.dk/kulturruter-i-danmark
Fruring-Vitved:
Arkivet planlægger udflugt til Gl. Estrup 1. september.

Veng /Hørning
Der har været afholdt fortællecafe på Sophiendal.
Hørning Lokalarkiv er tegnet ind i planerne for udnyttelsen af overetagen på det
tidligere rådhus i Hørning.
Der planlægges udflugt til Hørning ved Randers.
Temaet for kulturaften bliver 150 året for jernbanen.
Galten
Det var en fejl da der stod i sidste referat at: Støtteforeningen for Galten Lokalarkiv
har afholdt en byvandring i Høver med Connie Jantzen som guide. Connie var ikke
guide på denne udflugt, hun har holdt et andet foredrag for foreningen, der handlede
om gravminder.
Der arbejdes med en udstilling om Klank Efterskole i anledning af 150 året for
indvielsen.
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Ry
Arkivet i Ry planlægger udstilling med Poul Steffensen i samarbejde med biblioteket
og Henrik Bredmose Simonsen. Udstillingen skal åbne på Kulturaften til september.
Derudover arbejder arkivet med sikring af billeddata jf. persondataforordningen.
6. Meddelelser fra udvalg:
6 a. Markedsføringsudvalget, /Fundraising
Erhverv Skanderborg har holdt sommerudflugt i samarbejde med Museum
Skanderborg. 7. juni. Det var en succes, der arbejdes nu videre med fundraising.
6 b. Kommunikationsudvalget
På mødet gennemførte kommunikationsudvalget en spørgeskemaundersøgelse, som
afrapporteres separat.
6 c Inspirationspunkt
Udgår
7. Debatemne
Udgår
15. Møderække
Næste møde 14. november 2018, kl. 16.15 på Museet i Adelgade.
8. Eventuelt
Intet til dette punkt.
PUV Lene
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