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Møde 23. Referat af bestyrelsesmøde på Perron 1, Skanderborg Station 9. 

september 2019 

Til stede: Jørgen H. Lorenzen, Otto Andersen, Helle Jørgensen, Ejvind Hertz, Loa Carnera, Mogens Riis 

Lauridsen, Marianne Purup, Susanne Gram, Anne Mette Fuglsang og Lene Høst-Madsen (referent). 

Afbud.: Claus Bloch og Søren Sindbæk. 

 

Dagsorden: 

1) Opfølgning referat fra sidste møde 

2) Økonomi 

3) Aktiviteter 

4) Helhedsplan for Museum Skanderborg 

5) Meddelelser fra Museum Skanderborg 

6) Kulturaftaleprojekter, andre projekter, samarbejde og partnerskaber. 

7) Meddelelser fra Kontaktudvalg 

8) Personale. 

9) Møderække 

10) Eventuelt 

 

Referat: 

1) Opfølgning på referat fra sidste møde 

Ikke noget i referatet til opfølgning.  

 

2. Økonomi  

Gennemgang af driftsregnskabet per 31. juli 2019. Økonomien er stram på grund af den ekstra udgift til drift 

af både Adelgade 5 og Perron 1. 

Vi får besøg af Erhvervshus Midtjylland mandag den 16 september, de vil gerne vil hjælpe med at udarbejde 

en forretningsplan for det nye museum. 

 

3. Aktiviteter  

Besøgsstatistik per 30. juni gennemgået. Pæne besøgstal på trods af at museet i Adelgade er lukket.  

I den kommende tid står der oprydning på programmet specielt for Museet på Adelgade. 

 

4. Helhedsplan for Museum Skanderborg 

Der var en generel orientering om projekternes stade: 

Arkiv og museum i Adelgade/posthus 

Der afventes svar fra A.P. Møllers Fond og RealDania vedr. støtte til Perron 1. begge fonde har vist positiv 

interesse for prospektet. Vi forventer at få svar i oktober. 

Sag godkendt af Byrådet 4. september 2019 punkt #135 Godkendelse af kommissorium for realisering af nyt 

museum og arkiv på Skanderborg Station - Perron 1. Kommissorium omdelt på mødet og vedhæftet dette 

referat. Til styregruppen valgte Jørgen Lorenzen og Annemette Fuglsang. 

Styregruppen holder første møde i oktober. 

Tidsplan foreligger endnu ikke. 
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Der bliver slået en projektlederstilling op under kommunens bygningsafdeling til varetagelse af 

projektledelsen på dette projekt. Stillingsopslag omdelt. 

Øm – Museum for Klosterliv 

Jordopkøb via kommunen er opgivet, der arbejdes videre med en betinget købsaftale med de to lodsejere.  

Besøg af Per Voetmann fra 15. Junifonden 20. september. 

Der arbejdes ligeledes videre med projekt vedr. genudgivelse af Øm Klosters Krønike. 

 

5. Meddelelser fra Museum Skanderborg 

Kontrakt med Skanderborg kommune for 2020 bliver primært en videreførelse af dette års mål. På mødet 

blev dette års mål omdelt og vi diskuterede mulige mål for næste år. Der var en generel enighed om at det er 

fint at gå videre med de allerede definerede mål.   

 

6. Kulturaftaleprojekter, andre projekter, samarbejde og partnerskaber 

Forskningsprojekter 

To ansøgninger indsendt til Kulturministeriets forskningspulje.  

 Materielle spor efter rituelle handlinger i førromersk jernalder. 

Projektet er fundet forskningsegnet men har ikke fået midler. Der arbejdes videre med projektet. 

 En upåagtet dansk kunstnergruppe mellem tradition og modernitet. 

Blev ikke fundet forskningsrelevant. 

 Alken Enge up date ved Ejvind Hertz, Carlsberg Fond projektet er ved at være afsluttet der 

udkommer et større bogværk på dansk med forskningsresultaterne i begyndelsen af november datoen 

ligger endnu ikke fast. 

Arkæologisk samarbejde med Horsens og Silkeborg afventer besættelse af chefstilling i Horsens. 

 

7.  Meddelelser fra Kontaktudvalg 

Loa orienterede kort om arbejdet i Kontaktudvalget  

To nye medlemmer Grethe Huus i stedet for Hans Bladt og Svend Aage Sørensen er ny repræsentant for 

arkivet i Veng, der ikke tidligere har haft en repræsentant. 

Nedsat et planlægningsudvalg for fællesmødet, som kommer til at bestå af Loa Carnera, Mogens Høeg, 

Birgit Skannrup, Torben Christensen og Jørgen Lorenzen. Samt museets medarbejdere efter behov. 

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

Fremtidens Museum Skanderborg bliver et fælles punkt på de kommende møder. 

Loa Carnera arbejder sammen med Mette Nyman Kvist fra museet på en opdatering af frivilligpolitikken og 

en op nytegning af frivillige ved Museum Skanderborg, husk at også medlemmer af bestyrelser og 

kontaktudvalg er frivillige. Per 1. juli er der registreret 174 frivillige på museet. Mette og Loa skal holde 

oplæg for bibliotekernes brugergrupper om museets frivilligpraksis.   

8.  Personale. 

Morten Sejer Hansen og Heidi Mikkelsen ansættelse ophørt i arkæologisk afdeling 28. juni. 

To jobpraktikanter per 10. september Lene Sørensen og Christine Møller for fire uger og en studiepraktik for 

Nicoline Nielsen fra 1. september og indtil jul. 

Annette Ahl er gået på pension per 30. juni. 
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9. Møderække 

Næste bestyrelsesmøde 22. oktober kl. 14.00 på Renosyd, Værdiparken, Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg. 

Høstfest 10. oktober med Frantz Howitz som gæsteoptræder. Julefrokost 6. december kl. 18.00 Perron 1. 

Festudvalg skal nedsættes. 

10. Eventuelt 

Vi vendte planerne om et Anna Klindt Museum i Ry. 

 

Referat ved Lene Høst-Madsen   10. september 2019 


