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Referat for møde i Kontaktudvalget for Museum Skanderborg 
den 20. februar 2020 på Perron 1 
 
Tilstede:  
Ellen Mikkelsen, Erna Schøler, 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: 
Birgit Skannrup, Grethe Huus, Jørgen Højland, Karl Otto Frost og Torben Christensen 
 

Dagsorden:  
1. opfølgning på referat fra sidste møde (13. november 2019) 
2. Aktiviteter  
Besøgstal 
3. Opfølgning på strategiplan 
Hvordan skal fremtidens Museum Skanderborg se ud? 
4. Meddelelser fra Museum Skanderborg 
Arkivflytning og Museumsflytning 
Øm Kloster 
5. Meddelelser fra støtteforeninger: 
Øm Klosters venner, Gl. Rye Møllelaug, Ferskvandsmuseumsforeningen, Skanderborg 
Museumsforening og Arkiv, Fruering Vitved arkiv, Veng/Hørning Arkiv, Galten Arkiv, Ry Arkiv. 
6. Meddelelser fra udvalg: 
Udgår 
7. Møderække: 
Fællesmøde 26. marts 
Næste møde 14. maj på Øm Kloster 
Foreløbige emner til næste møde: 
8. Eventuelt 

 
Referat: 
1. opfølgning på referat fra sidste møde 

• Kalenderstatus 
Der er fire personer på googlekalenderen pt. Eksperimentet fortsætter med 
Otto som superbruger. 

• Fællesbillet, fælles formidlingsmuligheder-Busture i kommunen. 
Vi vendte emnet, og det tages op, når Torben atter deltager. 
 

• ’Fællesmøde  
Der er fællesmøde på Perron 1 torsdag den 26. marts kl. 18.00 – 19.30. 
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Invitationen sendes ud sammen med dette referat. Det er vigtigt at 
medlemmerne af kontaktudvalget sørger for at videredistribuere invitationen 
til deres egne medlemmer. 
Venneforeningerne har mulighed for at stille boder op med materiale i 
mødesalen ligesom sidste år. 
Programmet er i år på tre timer med flere indlagte pauser, så der skulle være 
bedre tid til snak. 
Planlægningsudvalget består af Loa Carnera, Mogens Høeg, Birgit Skannrup, 
Torben Christensen og Jørgen Lorenzen. Samt museets medarbejdere efter 
behov. 
 

2. Aktiviteter 
Lene Høst-Madsen orienterede om museets aktiviteter, flytningen af medarbejderne 
fra Adelgade 5 og planer for brug af bygningen på Perron 1. 
 
3. Opfølgning på strategiplan – hvordan skal fremtidens Museum Skanderborg se ud? 
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. Sammen med dette mødereferat medsende et ark til 
medlemmerne af kontaktudvalget/venneforeningerne med opfordring til at 
reflektere over afdelingens/arkivets potentiale og eventuelle tiltag. Dette ark bedes 
udfyldt af så mange som muligt inden næste kontaktudvalgsmøde 14. maj.  
 
Jørgen Frost Larsen fremførte, at han synes, det er bekymrende, at der ikke kommer 
permanente udstillinger hurtigt på grund af byggeprocessen.  
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  
Kort nyt fra museet. Det meste blev berørt under punkt 2. 
 
5. Meddelelser fra støtteforeninger.  
 
Ferskvandsmuseumsforeningen 
Kontaktperson er Otto Andersen.  
Nyt medlem af kontaktudvalget Ferskvandsmuseumsforeningen har udpeget Dorrit 
Andersen til foreningens tredje repræsentant i kontaktudvalget.  
 

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

Gl. Rye Møllelaug:  
Kontaktperson for Møllen Søren Blaabjerg Poulsen 
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Siden sidst: 
Arrangementer: Foredrag 5 stk. Julemarked, gjort Møllen kendt i en række 
nissehistorier. 
Møder : 3 stk 
Udflugter 
Kommentarer: Kalenderen er nu i sin endelige form. Der er sendt invitation ud til 10 
personer. 
3 har reageret. 2 er kommet på. 1 vil ikke bruge Google. 
I dag er kalenderen brugt af Gl. Rye Mølle og Ferskvansmuseet. Jeg synes det ser fint 
ud, men måske er behovet ikke til stede, når ikke flere viser interesse. 
 
I den kommende tid: 
Arrangementer: Foredrag, generalforsamling, Birthe stopper, Møllen åbner.  
Møder: 3 stk 
 
Skanderborg Museumsforening 
Frivillige på arkivet er påbegyndt affotografering og evt.  transskribering  af By- og 
sogneprotokoller fra Skanderborg kommune. Arbejdet sker i samarbejde med 
Rigsarkiveta afdeling i Viborg. 
Frivillige er tilmeldt kursus i brugen af Arkibas. 
 
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. 
For arkivet i Vengs angående har vi følgende fortællecaféer: 
27. februar med Svend Erik Kragelund 
2. april med Helga Voigt 
De er allerede annonceret i kalenderen på 
https://www.museumskanderborg.dk/kalender, så yderligere kan ses her 
 

Galten 
Kontakt person Ellen Mikkelsen 
Siden sidst har vi i Galten haft et møde for vore medlemmer, hvor tidligere 
borgmester i Skanderborg kommune, Jens Grønlund fortalte om nogle af de 
overvejelser der lå bag ved, at Galten kommune blev en del af Skanderborg 
kommune. 
Næste arrangement er Årsmøde med generalforsamling. 
Dette er den 5. marts. 
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I forbindelse med dette arrangement vil Dorthe Schriver for tælle om den spanske 
syge med fokus på det materiale, der findes i Lokalhistorisk arkiv i Galten. 
 
Ry 
Kontaktperson er Mogens Riis Lauridsen. 
 
Nyhedsbrev om Lokalhistorisk Kalender 2020 samt pæn omtale af kalenderen i Ry 
Ugeavis.   
Modtaget støtte til fotolamper m.m. fra Velux-fonden. 
Lokalhistorisk Kalender 2020 solgt med tilfredsstillende resultat.  
Arrangementer:  
3. marts 2020 19.30: 
Offentligt foredrag ved Søren Ryge Petersen om ”Min drengetid syd for grænsen og i 
Ry og Omegn” 
Entre 50,- for ikke-medlemmer 
Møder  
3. marts 2020 18.30 – 19.30: 
Generalforsamling i Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv, efterfulgt af foredrag ved 
Søren Ryge Petersen om ”Min drengetid syd for grænsen og i Ry og Omegn” 
I den kommende tid:   
Markering af Genforeningen med diasshow og plancheudstilling i vinduet. 6. 
Meddelelser fra udvalg, 6 c Inspirationspunkt, 7. Debatemne  
Udgår 
 

15. Møderække 
Næste møde 14. maj kl. 16.15 på Øm Kloster 
Fællesmøde 26. marts 
 
Foreløbige emner til næste møde: 
Kalenderstatus 
Fællesbillet, fælles formidlingsmuligheder-Busture i kommunen 
Hvordan skal fremtidens museum se ud? 
 
8. Eventuelt 
Intet til dette punkt 
 
26. februar   
Lene Høst-Madsen  


