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Referat for møde i Kontaktudvalget på Museum Skanderborg 
Adelgade 14. november 2018 kl. 16.15-18 på Adelgade 
 
Tilstede:  
Jørgen Frost Larsen (JFL), Birgit Skannrup (BS ), Jørgen Lorenzen (JL), 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), 
Susanne Gram (SG) og Lene Høst-Madsen (LHM) (ref.)  
Fraværende: 
Otto Andersen (OA), Irene Bjerrum Paulsen (IBP), Jørgen Højland (JH) og Torben 
Christensen (TC), 
 
Ikke udpeget: 
1 medlem fra Ferskvandsmuseumsforeningen. 
 
Dagsorden:  
1. opfølgning på referat fra sidste møde (21. august 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: 
1. Opfølgning på referat fra mødet 21. august 
Ferskvandsmuseumsforeningen arbejder stadig på at finde en kandidat til udvalget. 
Der kommer en opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen under punkt 6 c. 
 
2. Aktiviteter 
LHM orienterede om museets aktiviteter, herunder blev museet besøgsstatistik 
gennemgået fra per 30. september gennemgået. Der er pæn fremgang på alle museets 
afdelinger med undtagelse af Møllen. Dette skyldes til dels, at der ikke er satset på 
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nye formidlingstiltag her i år. Næste år vil der komme en udstilling med de store 
landskabsmalere fra Himmelbjerg-egnen på Møllen, dette vil nok hjælpe på 
besøgstallene. 
Museet i Skanderborg by planlægger en jubilæumsudstilling om Skanderborg-
Festivalen i samarbejde med festivalen. Den skal være mobil og bestå af fire telte; en 
for hvert årti samt en formidlingscontainer. Det er meningen at udstillingen skal 
rundt til kommunens fire centerbyer i løbet af foråret 2019. 
Derudover arbejdes der på en fotoudstilling om Sølund med fotograf Casper Dalhoff, 
udstillingen hedder Normal og vil sætte fokus på normalitetsbegrebet. Den ledsages 
af en bog, og skabes i samarbejde med Sølundmuseet og medarbejdere fra 
Institutionen Sølund. I forbindelse med billedudstillingen planlægges en 
samtidsindsamling af genstande fra Sølund og en serie samtalesaloner. Udstilling 
forventes åbnet i oktober måned 2019. 
 
3. Opfølgning på strategiplan  
Dette punkt udgik for at få mere tid til gennemgang af spørgeskemaundersøgelsen. 
 
4. Meddelelser fra Museum Skanderborg  
Museum og arkiv i Adelgade. 
LHM orienterede om, at Skanderborg Historiske arkiv er i gang med at flytte op på 
posthuset, den store flyttedag med flyttefolk bliver 6. december. Arkivet holder lukket 
indtil engang i januar. 
Det er ligeledes politisk besluttet at museet i Adelgade skal flytte med op på 
posthuset. Museets medarbejdere ser frem til at få bedre lokaler og bedre muligheder 
for formidle områdets historie. 
I den kommende tid bliver der arbejdet videre med planerne for flytning af museet. 
Så disse kan forelægges bestyrelsen og byrådet. 
Blandt andet vil der blive lavet en kortlægning af, hvad det nye museum og arkiv skal 
indeholde. Formålet med opgaven er, at udvikle en vision og et byggeprogram samt 
et skitseforslag indeholdende interiør ombygning og facade fornyelse passende til et 
nyt Museum Skanderborg, og hvordan lokalerne bedst udnyttes. Dette arbejde 
udføres i samarbejde med Anne Marie Galmstrup, som også har været med til at 
arbejde med attraktionsudviklingen af Øm Kloster. Arbejdet igangsættes i november 
måned og forventes afsluttet til april. Flytningen af museet forventes at foregå over 
de næste to år. 
JFL orienterede om at Skanderborg Museumsforening har sendt et brev til alle 
byrådsmedlemmerne og museets bestyrelsesformand. Hvori de henstiller til, at 
museet forbliver i det nuværende område af byen. 
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JL orienterede om, at bestyrelsen for Museum Skanderborg tager 
museumsforeningens udmelding til efterretning, men fastholder, at en flytning er 
den bedste løsning på nuværende tidspunkt.  
HB fremførte, at han var frustreret over at museumsforeningen ikke i højere grad var 
blevet hørt i forbindelse med processen. 
 
Øm Kloster 
LHM orienterede om arbejdet med at lave en forretningsplan for fremtidens Øm 
Kloster. 
 
5. Meddelelser fra støtteforeninger.  
 
Ferskvandsmuseumsforeningen 
Der var ingen medlemmer af foreningen til stede. 
LHM orienterede om, at der arbejdes på et sommer arrangement for børn igen til 
næste sommer. 
 
Øm Kloster:s venner  
SG orienterede om at Øm Klostervenner hat doneret 12 paraplyer til museet.  
. 
Gl. Rye Møllelaug:  
SBP: I vintersæsonen bruges møllen til live streaming af 11 forelæsninger fra Aarhus 
universitet.  Næste gang 20. november hvor temaet er Antistof. 
Høstdagen i oktober havde omkring 100 gæster. 
Julemarked søndag den 2. december 10-16. 
Generalforsamling 21. februar. 
  
Skanderborg Museumsforening 
JFL: Bestyrelsen for Skanderborg Museumsforening vil fremover have fokus på 
bygningsbevaring i Skanderborg by. Der arbejdes også på, at invitere en særlig gæst 
til bestyrelsesmødernes første halvdel. Første besøgs gæst var LHM. 
Fortællehjørnerne har været en stor succes og der arbejdes videre med konceptet. 
Foredrag med Annelise Hansen måtte desværre aflyses. 
Anette Hoff har netop holdt foredrag om Kaffens historie. 
Generalforsamling 18. februar 
 
Arkiverne: 
 
Skanderborg  
BS: Der var 70 gæster til arkivernes dag på Skanderborg Historiske arkiv. Det var også 
den sidste åbningsdag på arkivet før flytningen. 
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Fruring-Vitved: 
ES: Arkivet havde en dejlig tur til Gl. Estrup 1. september. 
Havde 50 gæster til arkivernes dag. 
Generalforsamling 20. februar 
 
Veng /Hørning 
ES: I Veng var der 50 gæster til arkivernes dag. Temaet på dagen var Jernbanens 
historie. 
I Hørning var der 70 gæster til arkivernes dag. 
Der arbejdes på flytning af arkivet.  
Generalforsamlingen er afholdt. 
 
Galten 
EM: I Galten var der ca. 100 gæster til arkivernes dag, hvor Annales også udkom og 
medlemmerne kunne hente deres eksemplar. 
Der var foredrag om Klank Efterskole i anledning af 150 året for indvielsen. 
Generalforsamling 5. marts. 
 
Ry 
MRL: Udstillingen med Poul Steffensen som var lavet i samarbejde med biblioteket og 
Henrik Bredmose Simonsen har været en stor succes.  
Der har været rundvisning på Ry Mølle. 
Jørgen Gullberg har holdt foredrag om Poul Steffensens anskuelighedstavler. 
MRL gjorde opmærksom på at han synes at Museumshjemmesidens 
kalenderfunktioner og nyhedsbrevs funktion fungerer godt. 
 
Ry arkivs årskalender er kommet fra trykkeriet og er klar til salg. 
Generalforsamling 26. februar. 
 
6. Meddelelser fra udvalg: 
 
6 a. Markedsføringsudvalget, /Fundraising 
Intet til dette punkt 
 
6 b. Kommunikationsudvalget  
LC gennemgik resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen og stillede spørgsmål til 
kontaktudvalget for at få præciseret udvalgets holdninger. 
 
Konklusionerne kan opsummeres på følgende måde:  

 Generelt udbredt tilfredshed med at være medlem af kontaktudvalget samt det 
at få informationer fra museet og de øvrige afdelinger. Finder medlemskabet 
inspirerende og spændende.  
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 Samtlige giver udtryk for, at kontaktudvalget skaber en tættere tilknytning til 
museet.                                                                                                                                                            

 
 Vi skal i kontaktudvalget have fokus på, hvorledes informationerne 

videreformidles til de øvrige medlemmer af venneforeningerne 
 
Der var følgende forslag til forandringer og forbedringer: 

1. En kalender, der samler stort set samtlige aktiviteter for Museum Skanderborg. 
2. En kontaktperson i de enkelte afdelinger, som kan videregive info 
3. Referat til alle medlemmer eller til bestyrelserne i foreningerne  
4. Kontaktudvalgets medlemmer bør alle være med i mindst én arbejdsgruppe 
5. Lokalet/bordene - mere plads - andre/skiftende mødesteder   
6. Fælles område - f. eks. Facebook 

 
Aktioner: 

1. Referatet vedhæftes eksempel på en delt kalender fra Gl. Rye til inspiration. 
2. Der arbejdes videre på at skabe en overskuelig kalender. 
3. På næste møde skal alle venneforeninger komme med navnet på en 

kontaktperson. 
4. LHM gjorde det klart, at arbejdet i arbejdsgrupperne skal koordineres af 

udvalgets egne medlemmer.  
5. I den kommende tid vil møderne blive holdt hos de forskellige 

venneforeninger. Næste møde bliver i Virring hos Erna. 
6. Ideen om en fælles facebook side parkeres i første omgang. 

 
Fremover indrapporterer de enkelte venneforeninger deres nyheder 10 dage før 
mødet sammen med forslag til diskussionspunkter og emner. LHM udsender et 
skema til indrapportering. 
På møderne fremlægges aktiviteten stadig i kort form. 
Derudover behøver alle punkter i dagsordenen ikke være på hver gang. 
 
6 c Inspirationspunkt 
Udgår 
    
7. Debatemne  
Udgår 
 
15. Møderække 
Næste møde 15. januar 2018, kl. 16.15 hos Erna på arkivet på skoletoften i Virring. 
Fællesmøde bliver 21. marts på Skanderborg Station. 
 
8. Eventuelt 
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Intet til dette punkt. 
 
PUV Lene  


