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Referat for møde i Kontaktudvalget på Museum Skanderborg 
den 31. januar 2017 kl. 16.15-18  
 
Tilstede: Jørgen Frost Larsen, Jørgen Lorenzen, Loa Carnera, Mogens Høeg, Erna 
Schøler Sørensen, Elvin Clausen, Mogens Riis Lauritzen, Jørgen Højland, Karl Otto 
Frost, Otto Andersen, Torben Christensen, Hans Bladt og Lene Høst-Madsen (ref.) 
Afbud:  Birgit Skannrup, Asmund Birkals og Irene Bjerrum Paulsen, Dorthe Søborg 
Skriver, Susanne Gram 
 
Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra mødet 29. november 2016 
2. Aktiviteter 
3. Opfølgning på strategiplan 
4. Meddelelser fra Museum Skanderborg  
5. Meddelelser fra støtteforeninger 
6. Meddelelser fra udvalg: 
Inspirationspunkt. 
7. Møderække 
Næste møde  
8. Eventuelt 
 
Referat: 
1. Godkendelse af referat 
Referat fra mødet 29. november 2016. I mødeindkaldelsen var det på sidste møde 
aftalte ”Inspirationspunkt” ikke kommet med. Det er med i dette referat og kommer til 
at indgå i kommende mødeindkaldelser.  
 
2. Aktiviteter 
Museum Skanderborg har fået ny hjemmeside. Lene fremviste den nye hjemmeside 
på storskærm. Og vi diskuterede de enkelte elementer. Kontaktudvalget medlemmer 
går hjem og kontrollerer funktionaliteten og melder tilbage til Charlotte med 
ændringer og rettelser på cap@museumskanderborg.dk 
Leif Juul Petersen går på pension til juni. 
Det store årsmøde (kontaktudvalgsmøde) afholdes 16. marts - bestyrelsen for 
Museum Skanderborg er vært. 
Laden i Vester Mølle er bestilt til arrangementet. Invitation til arrangementet blev 
omdelt på mødet og rettet til. Indbydelsen vedhæftes udsendelsen af dette referat til 
distribution i de enkelte venneforeninger.  
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Årbogen er meget tæt på at være færdigredigeret og sendes til tryk i næste uge. Den 
lanceres på dagen.  
 
3. Opfølgning på strategiplan 
Aktivitetsplanen for 2017 blev gennemgået i korte træk. Planen vedhæftes 
udsendelsen af dette referat. Kontaktudvalget medlemmer melder tilbage, hvis der er 
yderligere aktiviteter, der med fordel kan komme på planen. 
 
4. Meddelelser fra Museum Skanderborg  
Helhedsplan for Museum Skanderborg 
Der arbejdes videre med helhedsplan for Øm  
Derudover er flytning af museet i Adelgade også stadig i spil. 
Sidst arbejdes der med flytning af flere af arkiverne. 
 
5. Meddelelser fra støtteforeninger.  
 
Øm Kloster:  
 
Der har været afholdt møde for naboer og medlemmer af Øm Klosters venner om 
tankerne omkring en attraktionsudvikling af klosteret og den store papkassevent 
som finder sted i maj måned. Mødet blev holdt på Gæstgiveriet og der var ca. 40 
deltagere. 
Generalforsamlingen afholdes 21. februar i Menighedsrådshuset i Gl. Rye. Allan 
Faurskov holder foredrag og detektorafsøgninger ved Øm Kloster. 
 
Gl. Rye Mølle:  
Julemarkedet var velbesøgt, der var 11 boder. Møllelaugets bestyrelse har holdt 
inspirationsseminar og har udarbejdet en liste over ture og foredrag. 
21. februar er der generalforsamling. 
 
Museet i Adelgade 
Der har været afholdt arrangement i januar med afskedtagen til den gamle udstilling. 
Store dele af den permanente udstilling er derefter nedtaget med hjælp fra mere end 
25 nye frivillige. Der har været fin omtale af hele forløbet i pressen. 
Museumsforeningen har afholdt et velbesøgt fortællehjørne. 
Projektet om de 100 huse kommer langsomt i mål. 
Arkivet har indsamlet mange genstande fra kommunens rådhuse. 
23. februar generalforsamling. 
 
Ferskvandsmuseet: 
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Ferskvandsmuseumsforeningen har medvirket til at afslutte gennemgangen og 
registreringen af Ferskvandsmuseets genstande. En del genstande uden interesse for 
museet er overført til Naturhistorisk Museum. Primært eksotiske udstoppede fugle. 
21. februar er der generalforsamling. 
Arkiverne: 
 
Fruring-Vitved: 
2 medarbejdere er i gang med at specialiserer sig i at tyde gotisk håndskrift i 
samarbejde med arkivet i Odder. 
7. maj holder arkivet udflugt til bunkerne i Skanderborg. 
21. februar generalforsamling. Leif Juul kommer og holder foredrag om Skanderborgs 
historie. 
 
Veng /Hørning 
Arkivet har holdt inspirationskurser om slægtsforskning med stor succes. 
 
Galten 
På Arkivernes Dag 12. november havde arkivet åbent hus. Vores årbog, Annales 26, 
udkom og blev præsenteret. Til dagens fælles tema, idrætshistorien, blev åbnet en ny 
fotoudstilling og holdt 2 foredrag om sporten i Galten 1960-2000. Der var 110 
besøgende. 
17. januar havde arkivet og støtteforeningen foredrag af Leif Juul om Luftwaffe. Der 
var 80 tilhørere. 
 
Ry 
Arkivet i Ry er i fuld gang med at affotograferer Viktor Baunsgaards film. Viktor var 
søn af Knud Baunsgaard, som havde en fotoforretning i Ry frem til 1950’erne. 
Holder slægtsforskningsmøder om mandagen. 
1. marts er der generalforsamling. 
 
6. Meddelelser fra udvalg: 
Frivilligeudvalget, Loa, Lene, Birgit, Torben, Dorthe og Mogens.  
Frivillig politik og kontrakter er lagt på hjemmesiden. Lene fremviste eksempel på 
hvordan frivilligkortene kommer til at se ud. 
 
Sommerfestudvalg. 
Lørdag den 24. juni –Sankt Hans dag er valgt til festen. Der har endnu ikke været 
afholdt møde i dette udvalg. Lene indkalder udvalget til møde. 
 
Markedsføringsudvalget, /Fundraising, Jørgen Frost Larsen, Dorthe, Jørgen 
Lorenzen, Lene og Hans Bladt. 
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Siden sidst har Jørgen Frost Larsen, Jørgen Lorenzen og Lene Høst-Madsen haft et 
møde. Hvor det er blevet aftalt at Lene med udgangspunkt i Holger Blom udstillingen 
udarbejder forslag til sponsorbreve til de største virksomheder i kommunens 
centerbyer. Det sker i næste uge. 
 
Kommunikationsudvalget Loa, Erna og Lene 
Blev nedsat på sidste for at sikre en fortsat optimering af kommunikationen mellem 
kontaktudvalget og museet. Loa, Erna og Lene arbejder på dette. Ligesom der 
formuleres et fast punkt på dagsordenen. Et inspirationspunkt. 
 
Inspirationspunkt 
Hvordan sikres forankringen af kontaktudvalgets arbejde ud i venneforeningerne? 
Eks. Hvordan implementeres frivilligpolitiken? 
Hvordan får vi folk til at komme til stormødet? 
 
7. Møderække 
Det store årsmøde afholdes 16. marts 
Næste ordinære møde afholdes 2. maj i Adelgade kl. 16.15 – 18.00. 
Sommerfest 24. juni. 
 
8. Eventuelt 
Intet til dette punkt. 
 
 
Pfv. Lene Høst-Madsen 


