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Referat for møde i Kontaktudvalget for Museum Skanderborg 
den 13.  november 2019 kl. 16.15-18 Gl. Rye Mølle 
 
Tilstede:  
Birgit Skannrup, Grethe Huus, Irene Bjerrum Paulsen, Jørgen Frost Larsen, Jørgen 
Lorenzen, Loa Carnera, Mogens Høeg, Mogens Riis Lauritzen, Otto Andersen, Susanne 
Gram, Svend Aage Sørensen, Søren Blaabjerg Poulsen,  
og Lene Høst-Madsen(ref.). 
 

Fraværende: 
Ellen Mikkelsen, Erna Schøler, Jørgen Højland, Karl Otto Frost og 

Torben Christensen.  
 

Dagsorden:  
1. opfølgning på referat fra sidste møde (29. august 2019) 
2. Aktiviteter  
3. Opfølgning på strategiplan – hvordan skal fremtidens Museum Skanderborg se ud? 
4. Meddelelser fra Museum Skanderborg 
5. Meddelelser fra støtteforeninger: 
6. Meddelelser fra udvalg: 
7. Møderække: 
8. Eventuelt 
 

Referat: 
Mødet startede med at Søren Blaabjerg Poulsen viste rundt på Gl. Rye Mølle. 

1. opfølgning på referat fra sidste møde 
 Høstfest 

Der var generel enighed om at høstfesten havde været en succes. Der var ca. 60 
deltagere til festlighederne. Det fungerer godt med et festudvalg bestående af 
medarbejdere og frivillige. Festudvalget fortsætter til kommende 
arrangementer.  
 

 Frivillige 
Der er pt. 180 registrerede frivillige. Vi mangler kun en opdatering på Skb Hist 
arkiv. Vi forsøger at få dette på plads inden nytår. 
22 frivillige har valgt at arbejde på tværs af afdelingerne, det har Gl. Rye Mølle 
blandt andet nydt godt af. 
Mette Nymann Quist stopper på museet til nytår, hun har sammen med Loa 
stået for koordinering af frivillige. Der skal findes en løsning, der sikrer, at 
opgaven også bliver løst fremadrettet. 
Der arbejdes på en aftale vedr. kurser for frivillige. 

 

 Kalenderstatus 
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Søren Blaabjerg Poulsen gav en genopfriskende gennemgang af hvordan 
google kalenderen fungerer. Det er foreløbigt kun er Gl. Rye Mølle, som bruger 
google kalenderen. Vi blev enige om at give kalenderen en chance mere. 
Referenten indkalder til kommende møder i google kalenderen. Oplæg vedr. 
kalenderen genudsendes sammen med referatet. 
 

 Fællesbillet til museumsafdelinger 
Der arbejdes videre på fælles publikumstiltag og fælles formidling. 

 

 Planlægningsudvalg for fællesmødet 
Planlægningsudvalget kommer til at bestå af Loa Carnera, Mogens Høeg, Birgit 
Skannrup, Torben Christensen og Jørgen Lorenzen. Samt museets 
medarbejdere efter behov. 
Der kommer forslag til form og indhold. Loa indkalder til møde i januar 
 

2. Aktiviteter 
Besøgsstatistikken per 1. oktober blev gennemgået. 
Lene Høst-Madsen orienterede om museets aktiviteter, herunder borgerudgravning, 
bunkervanding og flyttesalg på Perron1. 
 

3. Opfølgning på strategiplan – hvordan skal fremtidens Museum Skanderborg se ud? 
Tiden flyver afsted på kontaktudvalgsmøderne. Så der var ikke meget tid til dette 
punkt.  
Loa gjorde opmærksom på at det er vigtigt at de enkelte foreninger diskuterer 
hvordan fremtidens museum skal se ud. Det er en god mulighed for at være med til at 
forme den fremtidige strategi. 
Jørgen Frost Larsen fremførte, at han synes, det er vigtigt, at det nye museum på 
Perron1 kommer til at fortælle de væsentlige historie fra det gamle Skanderborg 
herunder slottets historie. 
 

Vi vender tilbage til dette punkt på næste møde. Så det er bare med at tænke videre. 
Strategiplanen for museet skal først fornyes i 2021. 
 

4. Meddelelser fra Museum Skanderborg  
Museum og arkiv i Adelgade. 
Lene Høst-Madsen orienterede om projektets stade: Adelgade 5 fraflyttes per 1. 
februar 2020 og medarbejderne rykker ind på Perron1 sammen med arkivets 
personale.  
Der er ansat en projektleder per 1. november, han kommer til at sidde i kommunens 
bygningsafdeling og på Perron1. Der arbejdes fortsat på fundraising. 
 

Øm Kloster 
Lene Høst-Madsen orienterede om arbejdet med projektet, hvori også indgår en 
indscanning og ny oversættelse af Krøniken Øm med inddragelse af diverse 
naturvidenskabelige metoder 
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5. Meddelelser fra støtteforeninger.  
 
Ferskvandsmuseumsforeningen 
Kontaktperson er Otto Andersen.  
 

Øm Klosters venner  
Kontaktperson Torben Christensen 
Generalforsamling til afholdelse 5. marts 2020. 
 

Gl. Rye Møllelaug:  
Kontaktperson for Møllen Søren Blaabjerg Poulsen 
I den kommende tid: 
Arrangementer: 7 – 9 foredrag. - Levende Museum. – Julemarked. 
 

Skanderborg Museumsforening 
Fortællehjørnet i Skanderborg 
Kl. 16.30: Fhv. borgmester Aleksander Aagaard: ”En midtjyde i Skanderborg” 
Mandag den 4. november kl. 16.30 i Kirkecenter Kirkebakken 
26.11.2019 · MUSEUM SKANDERBORG 
Løgn & Latin – den løgnagtige historie 
Kl. 19.30: Foredrag ved historiker Kåre Johannessen. Arrangeret af Skanderborg 
Museumsforening. 
Generalforsamling 24.02.2020 
 
Arkiverne: 
 

Fruring-Vitved: 
Kontaktperson er Erna Schøler  
Udflugt til Moesgaard Museum 14. september. 
Velbesøgt Åbent hus til Arkivernes dag 9. november. 
Generalforsamling 20. februar 2020. 
 

Veng /Hørning 
Kontaktperson er Karl Otto Frost, KOF. 
Siden sidst: 
Arrangementer: Deltog i kulturaften med en udstilling/foredrag om handelslivet i 
Hørning set gennem aviserne i årene ca. 1900 – 1940, 
Møder: Generalforsamling den 26.9.2019 Svend Aage Sørensen valgtes til at 
repræsentere Veng i kontaktudvalget og Karl Otto Frost fortsætter et år som 
repræsentant for Hørning.  
Udflugter 
I den kommende tid: 
Arrangementer: Arkivernes dag den 9.11.2019 har vi åbent hus fra kl. 13 – 16 med en 
lidt udvidet udstilling med samme tema som på kulturaftenen samt kaffe og 
hjemmebagte kager. 
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Galten 
Kontakt person Ellen Mikkelsen 
Arrangement i forbindelse med arkivernes dag. 
Her er der præsentation af Annales samt oplysning om, hvordan man selv kan finde 
luftfotos, som lige er frigivet fra Det Kongelige Bibliotek. 
I uge 5 eller 6 i 2020 har vi planer om et aftenforedrag om Den spanske syge. 
Dorthe Skriver og Søren Pode har lovet at fortælle. 
 

 Ry 
Kontaktperson er Mogens Riis Lauridsen. 
Siden sidst: 
Åbent hus15-17 på Kulturnatten 20. september 2019 
Nyhedsbrev med efterlysning af hjælpere til indlæsning af sogneprotokollerne for 
Skanderborg Kommune udsendt 23. september. Gav 2 interesserede.   
Ansøgning til Velux-fonden om støtte til fotolamper til affotografering af store 
bygningstegninger. 
Udstilling i vinduet af alle årgange af Lokalhistorisk Kalender 
Lokalhistorisk Kalender 2020 sendt til trykkeriet. 
Møder  
Generalforsamling afholdes tirsdag den 3. marts 2020 klokken 19.00 
I den kommende tid:   
Lokalhistorisk Kalender 2020 sælges på julemarkeder og i butikker. 
 

6. Meddelelser fra udvalg, 6 c Inspirationspunkt, 7. Debatemne  
Udgår 
 

15. Møderække 
Næste møde 20. februar kl. 16.15 på Perron 1. 
Fællesmøde 26. marts 
 
Foreløbige emner til næste møde: 
Kalenderstatus 
Fællesbillet, fælles formidlingsmuligheder-Busture i kommunen 
Fællesmøde  
Hvordan skal fremtidens museum se ud? 
 
8. Eventuelt 
Intet til dette punkt 
 
 
18. november 2019 
Lene Høst-Madsen 
  


