Referat for møde i Kontaktudvalget for Museum Skanderborg den 29.
august 2019 kl. 16.15-18 Perron 1
Tilstede:
Birgit Skannrup (BS), Jørgen Lorenzen (JL), Loa Carnera (LC), Søren Blaabjerg Poulsen (SBP),
Susanne Gram (SG), Irene Bjerrum Paulsen (IBP), Torben Christensen (TC), Mogens Høeg (MH),
Ellen Mikkelsen (EM), Mogens Riis Lauritzen (MRL), Erna Schøler (ES), Grethe Huus (GH),
Svend Aage Sørensen (SAS) og Lene Høst-Madsen (LHM) (ref.).
Fraværende:
Jørgen Frost Larsen (JFL), Otto Andersen (OA), Jørgen Højland (JH) og Karl Otto Frost (KOF).
Dagsorden:
1. opfølgning på referat fra sidste møde (29. april 2019)
2. Aktiviteter
3. Opfølgning på strategiplan – hvordan skal fremtidens Museum Skanderborg se ud?
4. Meddelelser fra Museum Skanderborg
5. Meddelelser fra støtteforeninger:
6. Meddelelser fra udvalg:
7. Møderække:
8. Eventuelt
Mødet afsluttedes med en gennemgang af planerne for det nye museum.
Referat:

1. opfølgning på referat fra sidste møde
 Valg til kontaktudvalg og bestyrelse
Museumsforeningen har Grethe Huus som ny repræsentant i kontaktudvalget i stedet for
Hans Bladt. Svend Aage Sørensen er ny repræsentant for arkivet i Veng, der ikke tidligere
har haft en repræsentant. Velkommen til begge. Mødet indledtes med en introduktion af alle
fremmødte repræsentanter for kontaktudvalget.


Kalenderstatus
Søren (SBP) oplyser at det kun er Gl. Rye Mølle, som bruger google kalenderen. Vi blev
enige om at give kalenderen en chance mere.
På næste kontaktudvalgsmøde fremlægger Søren punkt for punkt, hvordan man bruger
kalenderen. SBP sørger selv for, at der er projektor og lærred, da mødet holdes på Gl. Rye
Mølle.



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



Høstfest

1

Høstfesten afholdes 10. oktober på Skanderborg Station, Frantz Howitz kommer og holder
foredrag, der bliver dans og meget mere 


Planlægningsudvalg for fællesmødet
Planlægningsudvalget kommer til at bestå af Loa Carnera, Mogens Høeg, Birgit Skannrup,
Torben Christensen og Jørgen Lorenzen. Samt museets medarbejdere efter behov.



Frivillige
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.

2. Aktiviteter
Besøgsstatistikken per 1. juni blev gennemgået.
LHM orienterede om museets aktiviteter,
3. Opfølgning på strategiplan – hvordan skal fremtidens Museum Skanderborg se ud?

Vi havde en kort meget inspirerende samtale om hvordan fremtidens museum skal være. Nogle af
de fremførte input refereres her:
- Det er vigtigt at inddrage publikum, og høre deres meninger.
- Interaktive løsninger gør museer mere spændende – ligesom Moesgaard.
- Vi skal ikke glemme museets nuværende brugere til fordel for ny brugergrupper – kvinder
plus 60 skal stadig være velkomne på Museum Skanderborg.
- Vigtigt at afsøge løsninger hos eksperter. Så vi kan løfte fremtidens formidling- det kan
være svært at vide, hvad man ønsker sig, når man ikke ved, hvad der findes af løsninger.
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 så vi har masser af tid.
5. Meddelelser fra Museum Skanderborg
Museum og arkiv i Adelgade.
LHM orienterede om projektets stade og den sag, som er på vej gennem byrådet vedr. en
styregruppe med politisk forankring.
Øm Kloster
LHM orienterede om arbejdet med projektet hvori også indgår en indscanning og ny oversættelse af
Krøniken Øm.
Irene (IBP) efterspørger en opdatering på, hvordan det går med planerne for Bådehal til Gl. Turisten
og nyt Ferskvandsmuseum.
5. Meddelelser fra støtteforeninger.
Ferskvandsmuseumsforeningen
Kontaktperson er Otto Andersen.
(Foreningens aktivitet består, i disse år, i høj grad af det, der har med Gl.Turisten at gøre. Vi har
valgt her at nævne de aktiviteter, der er rettet mod medlemmerne og dem der er rettet mod
2

offentligheden finansieret af kommune eller private sponsorater. Jeg har valgt ikke at medtage
private donationer, der kaster en privat sejlads af sig.)
Møder
Der har været afholdt ”byggeudvalgs”-møder med kommune, konsulenter, grønne partnere og
arkitekt
Udflugter
• 14/5: medlemssejlads.
• 19/6: medlemssejlads.
• 25/6: Skolesejlads – Bjedstrup Skole
• 3/7: Ferskvandsmuseets Sommeraktiviteter 1
• 10/7: Ferskvandsmuseets Sommeraktiviteter 2
• 11/7: Blå Flag-sejlads for kommunen
• 17/7: Ferskvandsmuseets Sommeraktiviteter 3
• 16/8: Medlemssejlads.
I den kommende tid:
• 12/9: 2 Skolesejladser – Mølleskolen 8. kl.
• 19/9: 2 Skolesejladser – Mølleskolen 8. kl.
• 26/9: 2 Skolesejladser – Mølleskolen 8. kl.
Øm Klosters venner
Kontaktperson Torben Christensen TC
Siden sidst:
Arrangementer
1.maj morgenbrød og kaffe til museets åbning.
Munkenes morgen 5. maj.
4. juni friluftsgudstjeneste.
17-18 august klosterfestival.
Møder
23.maj og 6.august bestyrelsesmøde.
Udflugter
16. juni sommerudflugt til Vadehavscentret og Løgum Kloster.
I den kommende tid:
Arrangementer
17. oktober Museum i lommelygtens skær.
Møder
3. oktober bestyrelsesmøde

Gl. Rye Møllelaug:
Kontaktperson for Møllen Søren Blaabjerg Poulsen SBP
Siden sidst:
Arrangementer:
Møllen åbner 4. maj.
Fortællecafe 8. maj.
Jesu små søstre 28. maj
Møllemarked 16. juni.
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I den kommende tid:
Arrangementer: 7 – 9 foredrag. - Levende Museum. – Julemarked.
Skanderborg Museumsforening
Kontaktperson Jørgen Frost Larsen JFL:
Siden sidst:
6. juni møde 3
15. august møde 4
Udflugter
9. maj. Tur på Munkekanalen ved Øm Kloster med Lene Mollerup
I den kommende tid:
Arrangementer
7. okt. Fhv. Othellobager Ninna Nielsen fortæller om ”livet som bager i Skanderborg”.
4. nov. Fhv. borgmester Aleksander Aagaard: ”En midtjyde i Skanderborg.”
26. november Historiker Kåre Johannesen holder et aftenforedrag.
Kommende Møder
Bestyrelsesmøde 21.10.2019
Bestyrelsesmøde 12.12.2019
Udflugter
4/9 udflugt til Tirpiz Museum og Flygtningelejr ved Oksbøl
Arkiverne:
Fruring-Vitved:
Kontaktperson er Erna Schøler, ES:
Udflugt til Moesgaard Museum 14. september.
Åbent hus til Arkivernes dag 9. november.
Generalforsamling 20. februar 2020.
Veng /Hørning
Kontaktperson er Karl Otto Frost, KOF.
Udflugter: Studietur for frivillige i Hørning og Veng lokalarkiver til Sundsøre Lokalarkiv i Salling
den 18. juni. Et spændende arkiv med arbejdende værksteder (træ, smedje, og bogbinderi). Meget
interessant.
I den kommende tid:
Arrangementer: Deltager i kulturaften den 20.9.2019 på Biblioteket i Hørning med
slægtsforskningscafe og udstilling med annonceudklip mm fra forretninger og erhvervsliv i Hørning
Møder: Generalforsamling den 26. september 2019
Vi afventer stadig grønt lys for flytning af arkivet til Biblioteket på 1. sal.
Galten
Kontakt person Ellen Mikkelsen
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Siden sidst har der været aftentur til Øm 22. august. Med Lene Mollerup som kyndig guide, fik vi
en god fortælling om kloster livet på Øm Kloster, som det var i en forlængst svunden tid.
En rigtig spændende aften.
På Arkivernes dag har vi planlagt præsentation af Årets Annales, samt et foredrag om spejder livet i
Galten samt dets historie.
Ry
Kontaktperson er Mogens Riis Lauridsen, MRL
Siden sidst
50 års jubilæum fejret den 4/6 2019 med mange gæster
Tage Nielsen, Kulturudvalget, Bent Birk Kristensen, tidl. arkivleder, og Martin Philipsen Mølgaard,
arkivleder, holdt taler.
Flot omtale af Lokalarkivet i Ry Ugeavis.
Arrangementer:
Udstilling i vinduet om Lokalarkivets 50 års virke.
Udstilling i vinduet om Anna Klindt i anledning af hendes 120 års fødselsdag.
I samarbejde med Biblioteket.
I den kommende tid:
Arbejde med udarbejdelse af Lokalhistorisk Kalender 2020
Arrangementer
Udstilling i vinduet af samtlige tidligere udgivne lokalhistoriske kalendere.
Udstilling af lokalhistoriske bøger og udarbejdelse af lille pjece med lokalhistoriske bogtitler, som
findes på Biblioteket. I samarbejde med Biblioteket.
6. Meddelelser fra udvalg, 6 c Inspirationspunkt, 7. Debatemne
Udgår
15. Møderække
Næste kontaktudvalgsmøde bliver 13. november kl. 16.15 på Gl. Rye Mølle.
Høstfest afholdes 10. oktober på perron 1.
Foreløbige emner til næste møde:
Kalenderstatus
Fællesbillet til museumsafdelinger
Fælles formidlingsmuligheder – Busture i kommunen
Fællesmøde
Hvordan skal fremtidens Museum Skanderborg se ud?
8. Eventuelt
Intet til dette punkt
PUV Lene
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