
Møde 19. Referat af bestyrelsesmøde på Museum Skanderborg i 
Adelgade, 24. oktober 2018, Adelgade 5. 
Til stede: Jørgen H. Lorenzen, Otto Andersen, Claus Bloch, Helle Jørgensen, Marianne Purup, 
Søren Sindbæk, Susanne Gram, Ejvind Hertz, og Lene Høst-Madsen (referent). 
Afbud: Loa Carnera og Mogens Riis Lauridsen. 
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 
Der mangler fortsat en repræsentant for erhverv. På mødet blev flere mulige kandidater 
vendt. Liste følger separat.  
 
2. Økonomi  
Før mødet var driftsregnskab pr. 30. september 2018 og budget for 2019 udsendt sammen med 
mødeindkaldelsen. Til mødet blev posterne i driftsregnskabet gennemgået. 
Budget for 2019 blev vedtaget og underskrevet.  
 
3. Aktiviteter  
Besøgsstatistikken per 30. september blev udleveret og gennemgået. 
Stor succes for arrangementerne i efterårsferien. God dækning af borgerudgravningen på 
Firegårde, der igen i år ramte de landsdækkende medier og havde ca. 250 besøgene. 
Museet planlægger Vikingekonference på Skanderborg Fælled 27-28 juni 2019. 
 
4. Helhedsplan for Museum Skanderborg 
Museet i Adelgade og flytning til posthuset. 
Arkivet flytter op på posthuset den 6. december 2018. Der er igangsat bygningsrenovering og 
alarminstallering. Ombygningen og flytningen har vist sig dyrere end de 400.000,- kr. der er 
afsat. Der bruges derfor ca. 300.000 kr. af de midler som er afsat af kulturudvalget til arkiv og 
museum.   



Byrådet har besluttet at Museum Skanderborg skal flytte op på posthuset. Det er besluttet 
under et lukket punkt. Hovedpunkterne er: 

 at Jernbanevej 9, Skanderborg, ombygges til brug for Museum Skanderborg 
 at de nuværende bygninger på Adelgade 5 sælges 
 at provenuet fra dette salg bruges til ombygning af Jernbanevej 9, Skanderborg  
 at salgssummen markerer den øvre grænse for omkostningerne til ombygning af 

Jernbanevej 9 
 at Byrådet via Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget får 

forelagt endelig plan for ombygning og dertilhørende økonomi til godkendelse. 
 
Jørgen Lorenzen og Lene Høst-Madsen har afholdt møde med Bente Hornbæk, Lars Bak og 
Jesper Simonsen den 23. oktober for at sikre, at planerne for trafikomlægningen på 
Skanderborg Station ikke kommer til at betyde, at flytningen bliver for kortvarig jf. Notat af 
21.09.2018 til Byrådet af Møller & Grønborg. Meldingen fra mødet lød på, at der uden problemer 
kan gives en garanti for, at der ikke kommer til at ske en nedrivning af bygningerne i de 
næste 10-15 år. 
 
Skanderborg Museumsforening har sendt et brev til alle byrådsmedlemmerne og museets 
bestyrelsesformand. Tage Nielsen har efterfølgende svaret på brevet. Bestyrelsen har fået 
begge dele tilsendt på mail. 
 
Jørgen Lorenzen havde til mødet udarbejdet et svarbrev til Skanderborg Museumsforening. 
Indholdet blev læst og revideret på mødet. Hvorefter det blev aftalt, at Jørgen Lorenzen ville 
sende brevet til Jørgen Frost Larsen, der er formand for museumsforeningen. 
 
I den kommende tid bliver der arbejdet videre med planerne for flytning af museet. Så disse 
kan forelægges bestyrelsen og byrådet. 
Blandt andet vil der blive lavet en kortlægning af, hvad det nye museum og arkiv skal 
indeholde. Formålet med opgaven er, at udvikle en vision og et byggeprogram samt et 
skitseforslag indeholdende interiør ombygning og facade fornyelse passende til et nyt 
Museum Skanderborg, og hvordan lokalerne bedst udnyttes. Dette arbejde udføres i 
samarbejde med Anne Marie Galmstrup, som også har været med til at arbejde med 
attraktionsudviklingen af Øm Kloster og igangsættes i november måned. 
I februar når posten rykker ud af underetagen i posthuset vil vi afholde en event med unge 
studerende og arkitekter i posthuset.  Projektet går ud på at indtage Posthuset ved 
Skanderborg station i 10 dage sammen med en gruppe unge og iscenesætte syv rum. 
Projektet er en anderledes form for brugerinddragelse for at afsøge behov og typen af 
rumligheder og aktiviteter efterspurgt af unge i Skanderborg samt formidling af 
arkæologiens betydning for regionen. 
 



Begge projekter forventes afsluttet til april og vil komme til at danne grundlaget for den 
videre proces.  
 
Øm Kloster 

Fredningsnævnet har fået præsenteret projektet attraktionsudvikling af Øm Kloster på et 
møde med besigtigelse af området og har herefter truffet afgørelse om, at projektet er i strid 
med fredningen, og at der derfor ikke kan meddeles dispensation til projektet, som i stedet 
må søges gennemført ved en ændring af fredningen af Mossø (citat fra afgørelsen).  
Vi arbejder videre på dette og har møde med kommunens planafdeling i næste uge. 
 
5. Meddelelser fra Museum Skanderborg 
Holger Blom udstillingen lukker den 17. januar. Derefter lukkes udstillingerne for en periode. 
Skanderborg Festival jubilæums vandre udstillingen forventes igangsat 11. juni – til og med 
festivalens afslutning.  
Normal udstillingen med Kasper Dalhoffs billeder forventes åbnet til efterårsferien i 2019.  
 
6. Kulturaftaleprojekter, andre projekter, samarbejde og partnerskaber 

Kommunens nye politiske mål heder mennesker møder mennesker. Det er en politik der taler 
lige ind i hjertet på Museum Skanderborgs strategi. Så det bliver en ren fornøjelse at lave 
kontraktmål med kommunen for det kommende år. 
Arkæologisamarbejde 
Der afholdes møde om samarbejde mellem Silkeborg, Horsens og Skanderborg den 21. 
november på Silkeborg Museum. Projektet har ligget stille mens kulturministerens udspil 
afventes. 
 
7.  Meddelelser fra Kontaktudvalg 
Aktiviteter fra de enkelte afdelinger fremgår af referatet fra sidste kontaktudvalg. 
 
8.  Personale. 
Førstehjælpskursus for medarbejderne er gennemført. 
Anne Gerda har sagt sit arbejde op efter mere end 20 års tro tjeneste. Hun vil blive savnet på 
museet og arkivet i Adelgade. 
 
9. Møderække 
Inspirationsseminar med bestyrelsen torsdag den 29. november. 
Julefrokost 14. december. 
 
10. Eventuelt 
Ikke noget til dette punkt. 
 
Referat ved Lene Høst-Madsen   29. oktober 2018 


