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Referat for møde i Kontaktudvalget på Museum Skanderborg 
den 22. august 2017 kl. 16.15-18  
 
Tilstede: Jørgen Frost Larsen, Jørgen Lorenzen, Mogens Høeg, Erna Schøler, Frede 
Johannesen, Sørensen, Mogens Riis Lauritzen, Hans Bladt, Birgit Skannrup, Irene 
Bjerrum Paulsen, Susanne Gram og Lene Høst-Madsen (ref.)  
 
Afbud:  Otto Andersen, Loa Carnera, Elvin Clausen, Karl Otto Frost, Torben 
Christensen, Dorthe Søborg Skriver, Jørgen Højland. 
 
Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (2. maj). 
2. Aktiviteter  
3. Opfølgning på strategiplan 
4. Meddelelser fra Museum Skanderborg 
5. Meddelelser fra støtteforeninger 
6. Meddelelser fra udvalg: 
6a. Sommerfest, Loa, Lene, Birgit, Torben, Dorthe og Mogens.  
6b. Markedsføring og Fundraising, Jørgen Frost Larsen, Dorthe, Jørgen Lorenzen, 
Lene og Hans. 
6c. Kommunikation, Loa, Erna og Lene  
6d. Inspirationspunkt.  
7. Møderække 
8. Eventuelt 
 
Referat: 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
Referat fra mødet 2. maj 2017 blev godkendt.  
 
2. Aktiviteter 
Museum Skanderborg har haft travlt med mange nye formidlingstiltag. 
Udgravningen af Vikingen fra Fregerslev har været en fantastisk succes og kommer 
til at sætte nye standarder for formidling af arkæologiske udgravninger der har været 
mere end 5000 besøgende på udgravningen.  eScape på Øm Kloster har ligeledes 
været en kæmpe succes med mere end 4000 gæster, men også museets øvrige 
afdelinger har haft fine besøgstal og mange aktiviteter. Det næste store 
formidlingstiltag bliver åbningen af udstillingen om Holger Blom. 6. oktober vil der 
være en åbning for særligt inviterede hvor HKH Prinsesse Benedikte deltager. 
Kontaktudvalget og museets bestyrelse vil blive inviteret til dette arrangement. 
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Den 7. oktober vil der blive afholdt en Holger Blom festival i et stort telt i haven. Her 
er alle velkomne. Fra klokken 11 – 15 vil der være forskellige samtaler om Holger 
Blom, kostumerne, samarbejdet med det Kongelige teater, Marianne Verges bog etc.  
Mariannes bog udkommer på dagen og vil kunne købes i teltet. 
Det vil være muligt at købe mad og drikkevarer i teltet. Program følger så snart det er 
klar. 
 
3. Opfølgning på strategiplan  
Der var ikke noget til dette punkt ud over at museets strategiplan skal revideres i 
indeværende år.  
 
4. Meddelelser fra Museum Skanderborg  
Der arbejdes videre med helhedsplan for Øm. Kultur- og Sundhedsudvalget har 
vedtaget et kommissorium for det videre arbejde med Øm. Kommissoriet vedhæftes 
dette referat til orientering. Fra Kultur- og Sundhedsudvalget er udpeget John Haarup 
og Karen Lindemann.  
Hjemmeside opbygning og oversættelse blev kort berørt, men ingen havde 
kommentarer så punktet går videre til næste møde. 
Arkivet i Ry forventes at flytte ved årets udgang.  
Der er intet nyt om en eventuel flytning af det Byhistoriske arkiv. 
 
5. Meddelelser fra støtteforeninger.  
 
Øm Kloster:  
På Øm Kloster har der været afholdt Munkenes morgen med 74 deltagere. 
Der har også været afholdt Mad og Øl på Øm med 1000 deltagere på trods af dårligt 
vejr. 
Lene Mollerup har udgivet en bog om Livet på klostret. Venneforeningen har dækket 
trykkeomkostningerne. 
Øm Kloster deltager i Kulturnatten. 
Efteråret står i Reformationens tegn. 
På nær et afsluttende 2017 projekt der har fået navnet Lys og Stilhed. 
 
Gl. Rye Mølle:  
Søndag d. 18. juni afholdtes det traditionsrige ”Møllemarked” på Museet på Gl. Rye 
Mølle. Dagen var også Dansk Mølledag, hvor møller over hele Danmark var åbnet for 
besøg. 
Der blev arbejdet i værksteder og boder udenfor, og savværk og kværne i møllen kom 
også i sving. Møllen fik sat sejl på vingerne og kørte i løbet af dagen. 
Børnene morede sig med pandekagebagning og snobrødsbagning, skød til måls efter 
klovnen og kastede hestesko. Desværre havde en af vognmandens heste fået 
betændelse i hoven, så den planlagte hestevognskørsel i Gl. Rye måtte aflyses. 
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Der var god afsætning i kaffeboden for de hjemmebagte boller og kanelsnegle, og 
mange nød den lækre grillfrokost under det store telt. 
 
Museet i Adelgade 
Der er gang i planlægningen af efterårets arrangementer.  
12. sept 2017: Udflugt til Horsens. Industrimuseet og Klosterkirken. (Turen 
gennemføres og der er stadig ledige pladser) 
23. okt 2017: Foredrag om Assistenskirkegården som opfølgning på tidl studietur. 
(Kirkecenter v Skanderup Kirke) 
06. nov 2017: Helle Reinholdt: Mindesmærker og erindringssteder. (Kirkecenter v 
Skanderup Kirke) 
20. nov. 2017: Peter Abildgaard: Øgenavne/kælenavne. (Kirkecenter v Skanderup 
Kirke) 
29. jan. 2018: Anne Lise Kirkegaard: Om Ole Lund Kirkegaard. (Kirkecenter v 
Skanderup Kirke) 
19. marts. 2018: Jørgen Frost Larsen: Byens huse. (Kirkecenter v Skanderup Kirke) 
 
Ferskvandsmuseet: 
Det har været rigtigt dårligt vejr til at få Gl. Turisten gjort klart til sæsonen, hvilket 
også understøtter behovet for et bådehus. Arbejdet omkring bådehus på Skimming 
høj skrider kun langsomt frem. 
Der har været afholdt sommer for børn på Skimminghøj. 
 
Arkiverne: 
 
Fruring-Vitved: 
Erna fortæller at der er blevet malet loft og renset gardiner i arkivet, der kan fejre 50 
års jubilæum i år. Det fejres i forbindelse med arkivernes dag anden lørdag i 
november. 
 
Veng /Hørning 
Fortællecafe om slægtsforskning med stor succes. 
 
Galten 
Dorthe måtte desværre melde afbud, men har skrevet følgende: I Galten har der siden 
sidste kontaktudvalgsmøde været afholdt byvandring i Skivholme den 14. juni i 
samarbejde med forsamlingshuset. Det var en stor succes med over 85 deltagere.  

Så har vi den 29. juni erhvervet fotograf Niels Jensens glaspladefotografiapparat fra 
Danmarks Fotomuseum i Herning, som jo lukker med udgangen af 2017. Apparatet 
har Niels Jensen brugt i sit fotostudie i Galten indtil engang i 1970'erne. 
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Og så har vi fra Statsbiblioteket modtaget et sæt af Galten Folkeblad fra 1972 og frem. 

Ry 
Arkivet i Ry arbejder med flytningen og ser frem til at den nye arkivar Martin 
Mølgaard starter 1. september. 
 
6. Meddelelser fra udvalg: 
6AFrivilligeudvalget, Loa, Lene, Birgit, Torben, Dorthe og Mogens.  
Det går strygende med at få lavet frivilligkontrakter og kort. 
 
6B. Sommerfestudvalg. 
Sommerfesten blev afholdt lørdag den 24. juni –Sankt Hans dag. Der deltog mere end 
70 frivillige og medarbejdere.  
Der er enighed om at arrangementet er en succes, dog kunne det godt have varet lidt 
længere. Der er også enighed om at, det kunne være fint at bruge den samme model 
til næste år. Måske det kunne være på Gl. Rye Mølle næste gang? 
 
6.C. Markedsføringsudvalget, /Fundraising, Jørgen Frost Larsen, Dorthe, Jørgen 
Lorenzen, Lene og Hans Bladt. 
Siden sidst har der været holdt flere Planlægningsmøder. Jacob Westermann er 
uddannet fundraiser og pt. ansat på museet. Han er blandt andet blevet knyttet til 
dette arbejde og hjælper udvalget. 29. juni 2017 holdt vi infomøde for potentielle 
sponsorer.  
Her deltog Jørgen Baastrup Nielsen og hans hustru fra Skovby Nygård, samt Kent 
Nielsen afdelingsdirektør fra Jyske Bank. Der var afbud fra Charlotte Riberholt, 
Skanderborg Park, og fra Henning Bredahl Thomsen med hustru, Inge og Hans 
Iversen fra Jysk Festudlejning. Fra museets side deltog Lene H-M, Charlotte, Jørgen 
F. L., Martin Mølgaard, Jakob Westermann, Hans Bladt og Jørgen Lorenzen. 
Lene H-M holdt oplæg om museet og dets virke og vision, Jakob holdt oplæg om det 
at museerne har erhvervsklubber m. sponsoraftaler, om skattefordele, forslag til 
sponsoreksponering og de hidtidige sponsor-former, mest med udgangspunkt i 
aktiviteter/udstillinger på Øm Kloster Museum.  Jørgen Frost Larsen fortalte om 
udkastene til sponsoraftaler. Bagefter fortalte Charlotte om Holger Blom og viste 
rundt ”bag kulisserne” i den kommende særudstilling. 
Mødet gik godt, til trods for, at der var meget få fremmødte. Vi fik nogle gode input fra 
Kent Nielsen og Jørgen Baastrup. Udvalget arbejder videre, -næste 
planlægningsmøde er indkaldt til 6. sept. 
 
6.D. Kommunikationsudvalget Loa, Erna og Lene 
Har ikke holdt møde. Lene indkalder snarest til nyt møde. 
 
6. E Inspirationspunkt 
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Hvordan sikres forankringen af kontaktudvalgets arbejde ud i venneforeningerne? 
Jørgen Frost Larsen foreslog at erfaringen med at dokumentere bevaringsværdige 
bygninger som Venneforeningen i Skanderborg har oparbejdet kunne udbredes til 
kommunens øvrige arkiver. Jørgen Frost Larsen indkalder arkivlederne til møde om 
dette. 
   
7. Møderække 
Næste møde tirsdag den 21. november kl. 16.15 i Adelgade 5. 
 
8. Eventuelt 
Martin Mølgaard starter som arkivleder 1. september. 
 
 
PUV Lene  


