
Referat for møde nr. 23 i Kontaktudvalget for Museum 
Skanderborg den 10. februar 2021 kl. 16.00-17.30 online  
 
Deltagere:  
Birgit Skannrup, Birgitte Bang-Madsen, Ellen Mikkelsen, Grethe Huus, Irene Bjerrum 
Paulsen, Jørgen Frost Larsen, Jørgen Lorenzen, Mogens Riis Lauritzen, Otto 
Andersen, Svend Aage Sørensen, Søren Blaabjerg Poulsen, Torben Christensen og 
Lene Høst-Madsen (ref.). 
 
Fraværende: 
Elo Faber. Erna Schøler, Inge Wonsyld, Mogens Høeg, Susanne Gram og Svend 
Kannegaard Olsen 
 

 
 
1. Velkommen online  
Mødet foregik på Microsoft Teams, der var 13 deltagere og bortset fra lidt problemer 
med lyden foregik mødet uden de store digitale udfordringer. 
 
2. Meddelelser fra Museum Skanderborg 



Lene Høst-Madsen orienterede om situationen på de forskellige afdelinger. Der er 
lukket ned for vinteren på Møllen, i Bunkerne og Øm Kloster.  
Perron 1 er lukket for publikum, der arbejdes dog stadig bag kulisserne Da den 
arkæologiske afdeling ikke er omfattet af nedlukningen ligesom de øvrige 
medarbejdere møder ind på skift for at løse forskellige opgaver. Ellers arbejdes der 
primært hjemmefra.  
 
Museet har modtaget en bevilling på 12 millioner kroner til det byggeriet på Perron 1. 
det lover godt for projektet. 
 
Der arbejdes fortsat på jordopkøb på Øm Kloster. 
 
3. Meddelelser fra støtteforeninger: 
Øm Klosters venner 
Udskyder generalforsamlingen. Museet rykker åbningen frem til midten af april, der 
har været fine besøgstal i 2020. Dette forventes at fortsætte i 2021. Årsagen er en 
kombination af Covid 19 og Motorvejsskilte.  
Munkenes morgen er datolagt til 9. maj. 
 
Gl. Rye Møllelaug 
Møllen forventes at at åbne i maj som vanligt. Året har været præget af aflysninger af 
arrangementer. 
Der arbejdes på en ny udstilling om Glarbo glasmageri og klimapåvirkninger. Martin 
Mølgaard og Lene Mollerup arbejder på udstillingen sammen med flere af de 
frivillige. 
 
Ferskvandsmuseumsforeningen 
Foreningens generalforsamling er udskudt. Vedligeholdelsen af Gl. Turisten kører på 
Coronavis. Så de gode folk arbejder enkeltvis for at undgå eventuel smitte.  
Endelig tilladelse til byggeri af bådehal udestår stadig. 
 
Skanderborg Museumsforening og Arkiv 
Der ikke så meget nyt fra arkivet. Der arbejdes videre med de sædvanlige opgaver 
som registrering, scanning osv. Der er kommet forskellige spændende indleveringer, 
og så mangler der det afsluttende arbejde på Transkribus-scanningerne. Vi kan ikke 
komme på Rigsarkivet for tiden, så det kan ikke afsluttes, før vi igen kan komme 
derop. Når det sidste er scannet, så kan der arbejdes videre med transskriberingen. 
Snart forventer vi dog at kunne lægge en del protokoller op på den fælles 
hjemmeside for projektet, men ikke i transskriberet form endnu 
 
MUSfore. 09.11.20. Jens Rasmussen ”Mit liv i Skanderborg”   
 19.11.20. Kaare Kristensen ”Danmarks Titanic”  



 02.12.20. Bestyrelsesmøde (udsat) og lidt julemad (aflyst) 
25.01.21. Lidy Jensen ”Barndomsminder mm” (udsat) 

 25.02.21. Virtuelt bestyrelsesmøde  
 02.03.21. Udvalgsmøde i Bygnings- og Bykultur. 
 07.04.21. Bestyrelsesmøde om bla forberedelse af generalforsamling. 
 20.05.21. Generalforsamling, (udsat fra 25.02.21.) 
 
Møder 02.03.21., 07.04.21., 20.05.21. samt øvrige fremtidige møder afholdes under 
forudsætning af at CORONAsituationen tillader det og med hensyntagen til de 
gældende forsamlingsregler.  
 
Opmærksomheden henledes på referat af Kontaktudvalgsmødet 25. november 2020 
omkring bygningspræmiering. Herfra citeres: 
”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.” 
Det vil være en væsentlig forbedring af Bygningspræmieringen hvis kontaktpersoner 
med interesse for byer, bygninger og landskaber evt vil stille forslag  til præmiering. 
Vi håber at der melder sig kontaktpersoner fra alle dele af Skanderborg Kommune. 
Eventuelle opklarende spørgsmål kan sendes til jorgen@frostlarsen.com 
 
Fælles for de lokalhistoriske arkiver er det, at mail besvares, men at der ellers 
arbejdes hjemmefra. 
 
Alle foreninger forsøger, så vidt muligt, at få afholdt deres generalforsamlinger inden 
fællesmødet 27. maj. 
 
4. Møderække: 
Næste kontaktudvalgsmøde 18. marts 2021, hvis ikke et fysisk møde er muligt 
afvikles mødet på Microsoft Teams. 
Fællesmøde 27. maj 19 - 21 
Kontaktudvalgsmøde 3. juni kl. 16 – 17.30 på Perron 1. 
 
5. Eventuelt 
Ikke noget til dette punkt. 

mailto:jorgen@frostlarsen.com

