Referat af møde nr. 24 i Kontaktudvalget for Museum
Skanderborg den 3. juni 2021 kl. 16.00-18 på Perron1

Til stede:
Jørgen H. Lorenzen, Birgit Skannrup, Birgitte Bang-Madsen, Erna Schøler Sørensen, Jørgen
Frost Larsen, Mogens Høeg, Mogens Riis Lauritzen, Susanne Gram, Svend Aage Sørensen,
Svend Kannegaard Olsen, Søren Blaabjerg Paulsen og Lene Høst-Madsen (Ref.)
Afbud fra:
Torben Christensen, Ellen Mikkelsen, Elo Faber, Grethe Huus, Inge Wonsyld, Irene Bjerrum
Paulsen, Otto Andersen,

1. Opfølgning på referat fra sidste møde 10. februar.
Ingen kommentarer.
2) Orientering om bestyrelsens arbejde:
Årsregnskab 2020 for Museum Skanderborg godkendt på bestyrelsesmødet 27. maj
med et mindre overskud på 90. 806 kr.
Bestyrelsen godkendte ligeledes en samarbejdsaftale m. kommunen i byggefasen af
det nye museum på Skanderborg Station.
Det blev også besluttet at museet på Skanderborg Station fremover skal benævnes
Perron1 i et ord.
Bestyrelsen holder Strategidag 16. juni, hvor der arbejdes med strategien for 2022-25.
Jørgen Lorenzen gør opmærksom på at det er Ferskvandsmuseumsforeningens tur
til at indstille kandidat til bestyrelsen ved Fællesmødet.
3) Aktiviteter og Coronahåndtering
Status på afdelinger, der er kun ganske få besøgende til vores afdelinger, Coronapas
og krav om mundbind opleves som en stor barriere. Vi afviser ca. 30% af vores gæster
på grund af manglende coronapas, hvilket måske kan ses som et udtryk for, at flere
museumsbesøg end hidtil antaget er impulsive.
Vi har indgået en aftale med Skanderborg kommune om registrering af kulturmiljøer.
Museet vil udføre opgaven i tæt samarbejde med medarbejdere fra Skanderborg
Kommune, lokalarkiverne og andre interessenter i lokalområderne.
Arkitektskolen i Aarhus, tilknyttes opgaven for at sikre, at slutproduktet kan indgå i
arkitektskolens kortlægning af kulturmiljøer. https://aarch.dk/se-kommunerneskulturmiljoeer/
Status frivillige. Det er så småt ved at være muligt for alle frivillige at komme tilbage
til museumsafdelinger og arkiver.
Status nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udsendes i det omfang der indkommer nyheder.
4) Helhedsplan for Museum Skanderborg Perron1

• Kommunen er bygherre på museumsbyggeprojekt. Når bygning står færdig
udarbejdes lejeaftale. Vi mangler stadig ca. 7 mil. kr. for at byggeprojektet kan
realiseres og 7. mil. til udstillinger, der er flere fondsansøgninger ude og vi håber på at
kunne afholde arkitektkonkurrence i efteråret.
Øm – Museum for klosterliv
• Jordopkøb
Købsaftale er underskrevet og i den kommende uge underskrives lejeaftaler for
beboerne på Munkevej 1 og 3.
5) Meddelelser fra støtteforeninger:
Øm Klosters venner:
Der har været afholdt Munkenes morgen. Så er der kommet en ny fin museumsbutik
med et større vareudvalg. Der er håb om at Klosterfestivalen kan gennemføres i år.
Gl. Rye Møllelaug: Nye udstillinger udarbejdet i samarbejde med Lene Mollerup og
Martin Møllgaard. Møllelauget har indlånt en ulv for at peppe udstillingen op.
Der afholdes Møllemarked 20 juni.
Søren efterspørger opdatering på Museum Skanderborgs hjemmeside.
Ferskvandsmuseumsforeningen: Ingen repræsentanter til mødet.
Skanderborg Museumsforening:
Mødeplan:
17.03.21.
18.03.21.
16.04.21.
21.04.21.
05.05.21.
02.06.21.
03.06.21.

Udvalgsmøde i Bygnings- og Bykultur 12/2020-2021.
VIRTUELT Kontaktudvalgsmøde.
16. 17. 18. april Generalforsamling/årsmøde i DLF flyttet til 1. 2. 3.okt.
Bestyrelsesmøde i Museumsforeningen. (Red. til forretningsudvalgsmøde
pga CORONA)
Udvalgsmøde i Bygnings- og Bykultur 13/2020-2021.
Udvalgsmøde i Bygnings- og Bykultur 14/2020-2021.
Kontaktudvalgsmøde. 25.

15.06.21.

Generalforsamling, (udsat flere gange)

Opmærksomhed henledes på referat af mødet den 10. februar 2021 hvor B-B udvalgets
ordning om bygningspræmiering omtales. Udvalget vil gerne i dialog med
Kontaktudvalget vedrørende dette. Det er stadig tilfældet. Derfor vedhæftes Bygnings
og bevaringsudvalgets vedtægter referatet ved udsendelse til orientering.

Fruering Vitved arkiv: Erna vil gerne fortsat være med i kontaktudvalget, selv om hun
ikke sidder i bestyrelsen mere.
Generalforsamling 12. august
Veng/Hørning Arkiv: Veng arkiv starter forsigtigt op. Mest bare glade for at komme
tilbage. Peter Mortensen har holdt styr på mailboksen under nedlukningen.
Hjemmesiddeopdatering halter også for Veng.
Hørning lukket op for seks uger siden
Studietur aflyst for i år
Generalforsamling i slutningen af september.
Indflytningsmøde i næste uge.
Galten Arkiv: Ingen repræsentant tilstede.
Ry Arkiv:
Siden sidst:
Siden Coronanedlukningen i marts har vi haft lukket for publikum og de frivillige er
mødt ind individuelt og har arbejdet alene. Vi har ikke nogen fast bemandingsplan.
Arkivet er lukket, men med enkelte undtagelser har vi haft aftaler med enkelte
personer mandag 13-15 og tirsdag 13-15.
Henvendelser pr mail er hele tiden blevet besvaret.
Arrangementer:
Jubilæum Ry 150 år:
1. Udstilling af gamle postkort med Ry-motiver i vort vindue.
2. Udarbejdet historisk nedslag med billeder og tekst for hvert årti af Ry’s historie
siden 1871 til Jubilæumsavisen, som blev udgivet af Midtjyllands Avis. Martin bidrog
til Jubilæumsavisen med to artikler: om jernbanen og om Hotel Ry.
3. ”Oversat” artikel om Ry fra gotisk skrift.
Jubilæum Ry 150 år i samarbejde med Ry Bibliotek:
4. Leveret historiske billeder til elevarbejde i 6. klasse på Gudenåskolen. Udstillet i
Bibliotekets vinduer.
5. Modtaget og besvaret mange henvendelser pr. mail. Anslået 3-5 mails om ugen.
Møder:
Jubilæum Ry 150 år i samarbejde med Ry Bibliotek:

Foredrag med Henrik Bredmose om Søhøjlandsmalerne. Foredraget blev aflyst på
grund af for få tilmeldinger.
I den kommende tid:
Generalforsamling i Støtteforeningen forsøges afholdt tirsdag den 17. eller onsdag
den 18. august 2021
6) Meddelelser fra udvalg: Udgår
7. Møderække:
19. august kl. 19-21 Fællesmøde med boder ved foreningerne. Foreningerne skal
melde tilbage om de vil have en bod.
Det er vigtigt at alle foreningerne adresseres med deres korrekte benævnelser. Så de
føler at invitationen også gælder dem.
Forslag til invitation vedhæftes referatet, idet der dog gøres opmærksom på, at det er
bestyrelsen, der er afsender på den endelige invitation.
2. september Kontaktudvalgsmøde 16-18 på Øm Kloster?
8. Eventuelt
Lene udleverede klistermærker til ODM-kort og MMU-kort.
Følgende vil gerne have MMU-kort:
Birgit Skannrup
Erna Schøler
Jørgen Frost Larsen
Mogens Høeg
Svend Aage Sørensen
Svend Kannegaard Olsen

