Referat for møde i Kontaktudvalget Kontaktudvalget for
Museum Skanderborg den 15. januar 2019 kl. 16.15-18 hos Erna
på arkivet på skoletoften i Virring.
Tilstede:
Jørgen Frost Larsen (JFL), Birgit Skannrup (BS ), Jørgen Lorenzen (JL), Loa Carnera
(LC), Søren Blaabjerg Poulsen (SBP), Erna Schøler (ES), Susanne Gram (SG), Otto
Andersen (OA), Irene Bjerrum Paulsen (IBP), Torben Christensen (TC) og Lene HøstMadsen (LHM) (ref.)
Fraværende:
Hans Bladt (HB), Mogens Høeg (MH), Karl Otto Frost (KOF), Ellen Mikkelsen (EM),
Jørgen Højland (JH), Mogens Riis Lauritzen (MRL)
Ikke udpeget:
1 medlem fra Ferskvandsmuseumsforeningen.
Dagsorden:
Mødet startedes med en fortælling om arkivet ved Vagn.
1. opfølgning på referat fra sidste møde (14. november 2018)
2. Aktiviteter
3. Opfølgning på strategiplan
udgår
4. Meddelelser fra Museum Skanderborg
5. Meddelelser fra støtteforeninger:
6. Meddelelser fra udvalg:
Udgår
7. Møderække:
8. Eventuelt
Referat:
1. Opfølgning på referat fra mødet 14. november 2018
Ferskvandsmuseumsforeningen arbejder stadig på at finde en kandidat til udvalget.
Vedtagne aktioner efter spørgeskemaundersøgelse:
• Referatet vedhæftes eksempel på en delt kalender fra Gl. Rye til inspiration.
• Der arbejdes videre på at skabe en overskuelig kalender.
• På næste møde skal alle venneforeninger komme med navnet på en
kontaktperson.
• LHM gjorde det klart, at arbejdet i arbejdsgrupperne skal koordineres af
udvalgets egne medlemmer.
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•

I den kommende tid vil møderne blive holdt hos de forskellige
venneforeninger.

2. Aktiviteter
LHM orienterede om museets aktiviteter, herunder blev museet besøgsstatistik for
2018 gennemgået. Der er pæn fremgang på alle museets afdelinger med undtagelse af
Møllen. Dette skyldes til dels, at der ikke er satset på 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.
Besøgstal fra venneforeningernes arrangementer meddeles Museet og indgår i det
samlede besøgstal
SBP fortalte om google kalenderens muligheder og udvalget blev enige om, at hvis
det var til at betale for en google kalender til deling for flere end 10 personer, var det
en god ide. SBP undersøger dette.
3. Opfølgning på strategiplan
Dette punkt udgik for at få mere tid til besøget.
4. Meddelelser fra Museum Skanderborg
Museum og arkiv i Adelgade.
LHM orienterede om, at Skanderborg Historiske arkiv er flyttet op på posthuset, det er
endnu ikke besluttet hvornår de åbner igen.
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 forventes afsluttet til
april. Flytningen af museet forventes at foregå over de næste to år.
Øm Kloster
LHM orienterede om arbejdet med at et budget for projektet hvori også indgår en ind
scanning og ny oversættelse af Krøniken, og Inventariet for Øm.
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Fællesmøde 21. marts på Skanderborg Station.
Der udsendes invitation så snart som muligt, som skal sendes ud til alle
medlemmerne af venneforeningerne. (Den udsendes sammen med referatet)
5. Meddelelser fra støtteforeninger.
Ferskvandsmuseumsforeningen
Kontaktperson er Otto Andersen.
OA orienterede om, at der arbejdes på et sommer arrangement for børn igen til næste
sommer, og fortalte om fremdriften i arbejdet med at etablere et hus til Gammel
Turisten.
19. februar generalforsamling
Øm Kloster:s venner
Kontaktperson Torben Christensen TC
Siden sidst har der været afholdt julefrorkost og bestyrelsesmøde 10. Jan. 2019
Arrangementer i den kommende tid :
Generaforsamling 5.marts 2019.
Museets åbning 1.maj.
Munkenes morgen 5.maj 2019.
Bestyrelsesmøde 28.marts
Sommerudflugt 16.juni 2019
.
Gl. Rye Møllelaug:
Kontaktperson for Møllen Søren Blaabjerg Poulsen SBP
Siden sidst:
Foredrag fra Aarhus Universitet – Antistof (12 fremmød
Julemarked (over 300 fremmødte).
I den kommende tid:
Bestyrelsesmøde
22/1-19
Medhjælperfest
16/2-19
Generalforsamling
21/2-19

Skanderborg Museumsforening
Kontaktperson Jørgen Frost Larsen JFL:
Bestyrelsen for Skanderborg Museumsforening vil fremover have øget fokus på
bygningsbevaring i Skanderborg by.
13/12 Bestyrelsesmøde i fortællehjørnet
13/12 Bestyrelsesmøde i museumsforeningen
10/01 Ekstra bestyrelsesmøde i museumsforeningen
I den kommende tid:
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28/01 Fortællehjørne med Anne Lise Kirkegaard
11/02 Fortællehjørne med Annalise Hansen
18/02 Generalforsamling
18/02 Bestyrelsesmøde i museumsforeningen

Arkiverne:
Fruring-Vitved:
Kontaktperson er Erna Schøler, ES:
Generalforsamling 20. februar
Veng /Hørning
Kontaktperson er Karl Otto Frost, KOF.
Arrangementer:
Juleafslutning den 3. december kl. 19 i Hørning for de frivillige i Veng og Hørning
m/ledsagere, i alt 25 deltagere.
I den kommende tid: Vi afventer fortsat at Skanderborg kommune afslutter
klargøring af vore nye lokaler på 1. sal i biblioteksbygningen, hvorefter vi kan komme
i gang med flytning af Lokalarkivet i Hørning.
Generalforsamlingen er afholdt.
Galten
Generalforsamling 5. marts.
Ry
Kontaktperson er Mogens Riis Lauridsen, MRL
Siden sidst:
Vi har haft travlt med salget af Lokalhistorisk Kalender 2019.
Vi fik en fin presseomtale i Midtjyllands Avis og Ry Ugeavis.
Vi har haft salgsboder ved Gl. Rye Møllemuseums julemarked, Ryvangs
julearrangement, Kvickly fredag 23/11 og lørdag 24/11.
Faste udsalgssteder December-Januar: Kiosken i Kvickly, Dagli’brugsen i Gl. Rye,
Superbrugsen i Ry, Alken Købmandsforretning og Meny i Låsby, Frisør Melani Glassy,
Ry Bibliotek og Lokalarkivet. Kalenderen kan også bestilles på vores hjemmeside.
Salget er ikke opgjort endnu
Siden sidst:
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Vi har søgt VELUX-Fonden om støtte til overheadscanner og udstyr til digitalisering
af lydbånd og fået bevilget 6500,I den kommende tid:
Arrangementer:
3/ 4 2019
Foredrag om Søhøjlandets malere ved Henrik Bredmose Simonsen. Arrangeres i
samarbejde med Ry Bibliotek.
Møder:
26/2 2019
Generalforsamling i Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv
Udstillingen med Poul Steffensen som var lavet i samarbejde med biblioteket og
6. Meddelelser fra udvalg:
Udgår
6 c Inspirationspunkt
Udgår
7. Debatemne
Udgår
15. Møderække
Fællesmøde bliver 21. marts på Skanderborg Station.
Næste kontaktudvalgsmøde på Lokalarkivet på Ry Bibliotek 29. april kl. 16.15 – 18.00
Foreløbige emner til næste møde:
Frivillige
Opfølgning på spørgeskema
8. Eventuelt
Intet til dette punkt.
PUV Lene

5

