Referat for møde i Kontaktudvalget for Museum Skanderborg
den 25. november 2020 på Perron 1
Tilstede:
Birgitte Bang-Madsen, Ellen Mikkelsen, Grethe Huus, Irene Bjerrum Paulsen, Jørgen
Frost Larsen, Jørgen Lorenzen, Mogens Høeg, Mogens Riis Lauritzen, Susanne Gram,
Svend Kannegaard Olsen, Svend Aage Sørensen, Søren Blaabjerg Poulsen, Torben
Christensen og Lene Høst-Madsen (ref.).
Fraværende:
Birgit Skannrup, Erna Schøler, Grethe Huus, Inge Wonsyld, Otto Andersen,
1. opfølgning på referat fra sidste møde
Nyvalg fra:
• Gl.Rye Møllelaug: Inge Wonsyld aflyser Loa Carnerra
• Øm Klosters Venner: Birgitte Bang-Madsen afløser Jørgen Højland
• Hørning Lokalarkiv: Svend Kannegaard Olsen afløser Karl Otto Frost
• Ferskvandsmuseumsforeningen har udpeget endnu et medlem Elo Faber
Der skal lyde en stor tak til Loa Carnerra, Jørgen Højland og Carl Otto frost for deres
indsats i kontaktudvalget.
Der er nu 17 medlemmer af udvalget. Loas udtrædelse medfører, at der skal vælges en
ny formand for udvalget. Der er ikke umiddelbart nogen kandidat til posten. Så
Jørgen Lorenzen varetager midlertidigt formandsposten frem til fællesmødet i marts
måned.
2. Aktiviteter
Lene Høst-Madsen orienterede kort om museets aktiviteter. Der er generel enighed
om, at Nyhedsbrevet har fungeret godt, fordi det giver et godt overblik over, hvad der
sker rundt omkring på museets afdelinger.
Besøgsstatistik pr. 30. september (fremvist på mødet). Lene Gennemgik tallene. Der er
fine besøgstal på Øm Kloster ellers er der generelt lave besøgstal på grund af Corona.
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3. Opfølgning på strategiplan, hvordan skal fremtidens Museum Skanderborg se ud?
Der er igangsat en proces med udvikling af den nye strategi for Museum Skanderborg
2022-2025. Første tiltag er et strategiseminar for bestyrelsen og den del af
medarbejdergruppen, som har ledelsesansvar.
Kontaktudvalget vil løbende blive orienteret om processen.
4. Meddelelser fra Museum Skanderborg
I slutningen af 2018 flyttede medarbejderne fra det tidligere Historiske Arkiv i
Adelgade ind i bygningen på Jernbanevej nr. 9. knapt et år senere flyttede
medarbejderne fra det tidligere museum i Adelgade også ind. Der er etableret
arbejdspladser i de gamle postkontorer på førstesalen i bygningen til de cirka 30
medarbejdere, frivillige og praktikanter, som har deres daglige gang på museet.
Bygningen er nødtørftigt istandsat, så den kan fungere. Der er ikke igangsat større
renoveringsprojekter. Hovedparten af de bevilligede midler friholdes til at matche
eventuelle donationer.
Der er indgået samarbejde med Realdania, som har resulteret i en
forundersøgelsesrapport. Fokus i rapporten er de bygningstekniske og arkitektoniske
aspekter af projektet, og den danner grundlag for videre fondsansøgninger til
Realdania og andre større fonde.
Derudover arbejdes der på udviklingen af bygningens formidlingspotentiale. Det er
en lidt speciel situation, at medarbejderne er flyttet ind i en bygning, som er under
udvikling og ombygning i en proces som efter al sandsynlighed kommer til at tage
flere år.
Mens bygningen udvikles arbejdes målrettet på at kortlægge bygningens forskellige
formidlingspotentialer. Fælles for formidlingen er, at samling og arkiv, nyere tids og
arkæologisk historie og kunst vises sammen. Udstillinger står aldrig alene, og den
middelbare samhørighed til værksted og multirum vil skabe et levende sted for
læring og formidling.
Arkivet har været åbent for publikum i januar, februar frem til Corona-nedlukningen i
marts og igen fra august og frem.
11. september åbnede udstillingen Kunstpausen på Perron 1.
Udstillingen forløb frem til slutningen af efterårsferien 18. oktober med åbent alle
dage fra 10-18. I perioden har der været knap 1000 besøgende i udstillingen.
Der har været gratis adgang til udstillingerne.
1. december åbner en ny udstilling denne gang vil fokus være på de projekter museet
skaber sammen med borgerne i Skanderborg.
Der vil fortsat være åbent mellem 10 og 18 alle ugens dage.
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I butikken køres juletema i den gamle købmandsbutik, som huskes af mange
fra museet i Adelgade.
I boksrummet rykker børnene ind og skaber deres eget museum.
Overfor i postmesterens gamle kontor kommer en udstilling om eScape
konceptet.
I det store postsorteringsrum bliver der en udstilling om borgerudgravningerne
af fattiggården i Firegårde og Munkekroen i den ene side af rummet, og en
foredragssal i den anden side med en corona-sikret stoleopsætning til
foredrag.
I portrummet begynder de arbejdende værksteder så småt at tage form og de
besøgene vil kunne følge arkæologernes arbejde, når der vaskes fund.

I december kører vi to ugentlige foredrag (hvis corona tillader det). Et
tirsdagsforedrag kl. 16-17 som man kan snuppe på vejen hjem fra arbejde og et
torsdagsforedrag af lidt længere karakter kl. 19.30 – 21.30.
5. Meddelelser fra støtteforeninger.
Ferskvandsmuseumsforeningen
Kontaktperson er Otto Andersen, derudover sidder Irene Bjerrum Paulsen og Elo
Faber i kontaktudvalget.
Ferskvandsmuseumsforeningen nåede at afholde generalforsamling før corona satte
en stopper for mødeaktiviteterne.
Sommer for børn blev afholdt efter planen, med nogenlunde samme deltagerantal
som sidste år.
Øm Klosters venner
Kontaktperson er Torben Christensen, derudover sidder Susanne Gram og
Birgitte Bang-Madsen i kontaktudvalget.
Øm klosters venner nåede også at afholde generalforsamling 5. marts.
Der har været afholdt friluftsgudstjeneste, Lenes Mollerups bog om klosterhaven er
blevet markeret med en guidet tur forestået af forfatteren med efterfølgende godt
bogsalg, og endelig en kør-selv-tur til Gudenåens udspring med guide fra lokalt
museum
Gl. Rye Møllelaug:
Kontaktperson for Møllen Søren Blaabjerg Poulsen derudover er Inge Wonsyld og
Mogens Høeg medlemmer i kontaktudvalget.
Siden sidst:
Alle arrangementer har været aflyst. Der har været afholdt møder med fokus på
Møllens fremtidige funktion i lokalsamfundet, og det kommende års udstilling.
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De streamede foredrag fra Århus Universitet kører med en rimelig tilslutning. (10 –
20). Pt. Har vi begrænset deltager-antallet til 20. I den nærmeste fremtid vil møderne
blive koncentreret om det kommende års udstilling.
Skanderborg Museumsforening
Kontaktperson Jørgen Frost Larsen derudover Jørgen Lorenzen
Grethe Huus og Birgit Skannrup i kontaktudvalget.
Jørgen Frost Larsen orienterede om at Bygnings- og bykulturudvalget har foretaget
bygningspræmiering.
Det indledtes med offentligt møde på Fælleden med foredrag og orientering om
sagen. 3. september. 53 personer deltog i mødet. Der var blandt andet foredrag ved
Kathrine Østergaard Bang, Arkitektforeningen. Blandt deltagerne var
Finn Damgaard, entreprenør, Tage Nielsen, Byrådet og Claus Leick, Byrådet.
17.september var sidste frist for at stille forslag til emner til præmiering.
Der blev stillet i alt 8 forslag til bygningspræmiering, som alle blev besøgt af
bedømmelsesudvalget den 23. sept.
5. oktober var der præmiering af de udvalgte emner. Der forventes præmier i 1-3
katagorier. 35 personer deltog i Præmieoverrækkelsen, som blev afholdt i Ventesalen,
Jernbanevej 9. Følgende blev præmieret med Messing-plakette, eller ved omtale:
• Omtalt blev: Tulstrupgård og Haurumhus.
• Præmieret blev: Skanderborg Kulturhus´, seneste udvidelse og Adelgade 50.
Bedømmelsesudvalget bestod af: Arkitekt maa Rie Ohlenschlæger, Aarhus, Arkitekt
maa Niels Meyer, Den gamle By, Aarhus. Bjarne Møller, Jørgen H Lorenzen, Jørgen
Frost Larsen alle 3 fra Skbg Museumsforening.
Bygningsudvalget ønsker bygningspræmieringen aktiveret i hele kommunen, meget
gerne i samarbejde med de lokale afdelinger og arkiver. Kontaktpersoner må gerne
melde sig. Vi udsender retningslinjerne for præmieringen ud sammen med referatet
til orientering.
Bygningspræmiering 2021 bliver forberedt og gennemført i det nye år med
præmieoverrækkelse på Arkitekturens dag, mandag den 4. oktober.
Bygnings- og bykulturudvalget har ligeledes arbejdet med Rytterskolerne i området,
de er blevet registreret, fotograferet og gennemgået, det drejer sig om næsten 30
rytterskoler.
Arkiverne:
Fruring-Vitved:
Kontaktperson er Erna Schøler
Ikke til stede.
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Veng /Hørning
Kontaktperson Svend Kannegaard Olsen
Veng Lokalarkiv har været Corona-nedlukket igen siden midt september. Adgangen
lokalerne går gennem skolen, så man kan ikke undgå at møde elever på gangene,
derfor nedlukningen. Vi arbejder hjemmefra så godt det nu er muligt. Vi har modtaget
en stor aflevering, 4 store flyttekasser fra vognmand Michael Sørensen, Mesing. Der
er meget at sortere i, en masse skreven materiale, mange tegninger af ejendomme i
Mesing, enkelte ældre fotografier og ældre dokumenter. Inden nedlukningen nåede
lige at få færdiggjort Årsskriftet, som vil blive omdelt snarest. Arkivernes dag har vi
valgt helt at aflyse i Veng i år.
Galten
Kontakt person Ellen Mikkelsen
Coronasmitten har siden marts på Galten Lokalarkiv som i Museets andre afdelinger
betydet mange indskrænkninger og ændringer i arbejdet. Åbningstiden var
suspenderet indtil slutningen af juni, og efter sommerferien har antallet af besøgende
været mindre end normalt. Kun en mindre gruppe af de frivillige har regelmæssigt og
på skift arbejdet på arkivet, men både de og andre har udført opgaverne hjemmefra.
Både arkivet og støtteforeningen har aflyst de sædvanlige større arrangementer
(foredrag, byvandringer og andre ture). Mest ”normalt” har faktisk forarbejdet til
udgivelsen af årsskriftet Annales 30 kunnet gennemføres.
Ry
Kontaktperson er Mogens Riis Lauridsen.
Siden sidst:
Siden Coronanedlukningen i marts har vi haft lukket for publikum og de frivillige er
mødt ind individuelt uden for den officielle åbningstid og har arbejdet alene. Vi har
stadig ikke nogen fast bemandingsplan, men har nu åbent for henvendelser efter
forudgående aftale mandag 13-15 og tirsdag 14-16.
Henvendelser pr mail er hele tiden blevet besvaret.
Arrangementer:
Lokalhistorisk Kalender 2021 blev færdig på rekordtid og vi er i fuld gang med salget.
Kan i Ry købes i Kvickly og Superbrugsen i Ry, i Dagli’ brugsen i Gl. Rye og Meny i
Låsby m.fl.
Møder
I den kommende tid:
Planlægningsmøde i januar 2021for markering af Ry’ s jubilæum som by i 2021.
Samarbejde med Biblioteket og Borgerforeningen.
Info til planlægningskalenderen:
Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv holder generalforsamling tirsdag den 23. februar
2021
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15. Møderække
Fællesmøde 18. marts 2021.
Næste møde 10. februar kl. 16 – 17.30 på Perron 1.
Foreløbige emner til næste møde:
Kalenderstatus
Fællesbillet, fælles formidlingsmuligheder-Busture i kommunen
Hvordan skal fremtidens museum se ud?
8. Eventuelt
Intet til dette punkt
3. februar 2021
Lene Høst-Madsen
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