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Referat for møde i Kontaktudvalget på Museum Skanderborg 
den 30. januar 2018 kl. 16.15-18  
 
Tilstede: Jørgen Frost Larsen, Jørgen Lorenzen, Erna Schøler, Mogens Riis Lauritzen, 
Birgit Skannrup, Irene Bjerrum Paulsen, Susanne Gram, Otto Andersen, Loa Carnera, 
Karl Otto Frost, Torben Christensen, Jørgen Højland, Mogens Høeg, Hans Bladt, og 
Lene Høst-Madsen (ref.)  
 
Afbud:  Elvin Clausen, Dorthe Søborg Skriver, Frede Johannesen 
PS: Det blev oplyst at Frede udtræder af Kontaktudvalget. –Tak for indsatsen til 
Frede. 
 
Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (21. november 2017) 
2. Aktiviteter  
 Besøgsstatistik. 
Årskort for medlemmer af venneforeningerne. 
3. Opfølgning på strategiplan 
Strategiplan for 2018-21 
Handlingsplan for 2018 
4. Meddelelser fra Museum Skanderborg 
Arkivflytninger, hjemmeside etc. 
5. Meddelelser fra støtteforeninger 
6. Meddelelser fra udvalg: 
6a. Markedsføring og Fundraising, Jørgen Frost Larsen, Dorthe, Jørgen Lorenzen, 
Lene og Hans.  
6b. Kommunikation, Loa, Erna og Lene  
6c. Inspirationspunkt. (Arkiv, arkitektur og landskab) 
7 Debatemne:  Hvad skal der ske på Fællesmødet; Hvad skal der ske til sommerfesten. 
8. Møderække: 
Fællesmøde 22. marts på biblioteket i Ry 
Sommerfest 8. juni i telt i haven Adelgade 5. 
Næste møde 24.april 2018, kl. 16.15 i Adelgade 5. 
9. Eventuelt 
 
Referat: 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
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Referat fra mødet 21. november 2017 er efter den nye aftale godkendt ugen efter 
udsendelsen af referatet, da der ikke har været indsigelser og er efterfølgende lagt på 
hjemmesiden. 
 
2. Aktiviteter 
Besøgsstatistikken pr. 31. december 2017 blev gennemgået. Alle besøgssteder har haft 
fremgang sammenlignet 2016, og det samlede besøgstal på 41.033 personer er steget 
med mere end 16.000 primært pga. udgravningen i Fregerslev, eScape på Øm kloster 
og Holger Blom udstillingen. 
 
Der var diskussion af bestyrelsens beslutning om at indføre årskort. Så medlemmer 
af venneforeninger skal betale for at komme på museets afdelinger. 
Torben Christensen udtalte en skarp kritik af Museum Skanderborgs bestyrelse 
beslutning om at straffe alle venneforeninger, fordi nogle venneforeninger ikke 
understøtter deres museer økonomisk, og gjorde opmærksom på, at det kunne betyde 
at venneforeningerne mistede medlemmer. Det er naturligvis ikke en ønskværdig 
situation. Der var dog enighed om at vi kunne gøre et forsøg med ordningen. Så den 
træder i kraft efter Fællesmødet, som afholdes den 22. marts. Det betyder at 
medlemmer af venneforeninger kan købe et årskort for 70 kr. som gælder til alle 
museets udstillinger for en person med ledsager. 
Ikke medlemmer kan købe et årskort for 120 kr. som gælder til alle museets 
afdelinger for en person. 
Frivillige med frivilligkontrakt og kort kommer naturligvis stadig gratis ind. 
 
 3. Opfølgning på strategiplan  
Strategiplan 2018-21 blev gennemgået, og diskuteret. 
Handlingsplan for 2018 blev ligeledes gennemgået. 
  
4. Meddelelser fra Museum Skanderborg  
Arkivet i Ry er flyttet op på Klostervej sammen med biblioteket.  
Det har været en svær og frustrerende proces for de frivillige, da arkivet i realiteten 
var uden ledelse i perioden, og visioner og beslutninger for byggeriet tog 
udgangspunkt i bibliotekets behov.  
Mogens Lauritzen gjorde opmærksom på, at der i den forbindelse var gjort en række 
erfaringer, som det kunne være fint at dele med udvalget særligt med henblik på 
kommende flytninger. Blandt andet:  
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• Arkivet skal være repræsenteret på ledelsesplan i planlægningsgruppen og på 
byggemøder fra projektets begyndelse for at sikre, at Arkivets synsvinkel og 
behov er repræsenteret med mulighed for at gøre indsigelser.  

• Lene Høst-Madsen undersøger, om en frivillig evt. kan træde ind i stedet, hvis 
en ansat ledelsesperson ikke er til rådighed. 

• Lene Høst-Madsen vil følge op på, at der bliver lavet en skriftlig evaluering på 
processen, hvor arkivleder Martin Mølgaard også deltager. 

 
Hjemmesiden er under stadig evaluering en del af museets medarbejdere har været 
på kursus i de nyeste muligheder indenfor området. I den forbindelse vil det være 
rigtig godt, hvis medlemmerne af kontaktudvalget hver især tjekker, om deres dele af 
hjemmesiden fungerer som den skal. 
 
5. Meddelelser fra støtteforeninger.  
 
Ferskvandsmuseumsforeningen 
20 februar er der generalforsamling kl. 19.00 på Ry Højskole, hvor Bendt Nielsen 
kommer og taler om projektet ved Ry havn. 
Der er nu lavet et program for ”sommer for børn” aktiviteter i 
Ferskvandsmuseumsregi. I år kommer en del af aktiviteterne til at foregå på Sønder 
Ege i samarbejde med Solbåden og Maria Temponeras, ligesom der også vil være 
sejlads med Gl. Turisten. 
 
Øm Kloster:s venner  
Julemarkedet blev aflyst i 2017 men forventes tilbage i 2018. 
Øm Klosters Museums venner holder generalforsamling den 13 marts på 
Gæstgiveriet.  Lene Høst-Madsen vil fortælle om ’Skraldets arkæologi. 1700-tallets 
lossepladser i København’.  
 
Gl. Rye Møllelaug:  
Der har været afholdt en serie aktiviteter i form af fortælleaftner med lokale 
foredragsholdere fra Gl Rye. De er en stor succes. Foredraget med den Syngende 
Slagter var så velbesøgt, at det ikke var muligt for alle at komme med. Derfor 
gentages foredraget den 22. marts. 
Generalforsamling 27. februar på Gl. Rye Mølle, hvor arkæolog Loise Søndergaard 
kommer og fortæller om udgravningen af fattiggården på Firegårde. 
 
  
Skanderborg Museumsforening 
Torsdag den 22. februar er der generalforsamling i museumsforeningen, det afholdes 
på kirkecentret, Kirkebakken 4 og Henrik Bredmose Simonsen holder foredrag om 
”Guldalderen i Søhøjlandet”. 
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Der kommer mange til foreningens Fortællehjørne arrangementer, der ligesom 
Møllen har lokale oplægsholdere. Senest var Ole Lund Kirkegård temaet og den 19. 
marts holder Jørgen Frost Larsen foredrag over en udvalgt række huse i Adelgade 
som vises i en rækkefølge, så man kan forestille sig en vandring fra syd mod nord, fra 
det ældste Skanderborg til de nyere bydele. 
  
Arkiverne: 
Skanderborg  
Martin Mølgaard er på ferie og vender tilbage i uge 6. 
 
Fruring-Vitved: 
Generalforsamling 22. februar 
 
Veng /Hørning 
Peter Mortensen overtager posten som leder af Veng Lokalhistorisk arkiv efter Erna 
Bachmann. Erna fortsætter som frivillig på arkivet. Vi takker Erna for lang tro 
tjeneste. 
 
Galten 
Støtteforeningen for Galten Lokalarkiv 
afholder generalforsamling torsdag d. 9. marts kl. 19.30 i Galten Sognegård,  
Efter generalforsamlingen er der foredrag af Orla Aagaard som er Galtens nytiltrådte 
landbetjent. 
 
Ry 
Arkivet i Ry holder generalforsamling 20. marts i de nye lokaler på Klostervej 6D. 
Louise holder foredrag om udgravningen af fattiggården i firegårde. 
 
6. Meddelelser fra udvalg: 
 
6 a. Markedsføringsudvalget, /Fundraising 
Erhverv Skanderborg holder sommerudflugt i samarbejde med Museum Skanderborg. 
7. juni Der bliver sat telt op i museumshaven på Adelgade 5. arrangementet starter 
med en tur i Illerup Ådal, dernæst er der rundvisninger i Holger Blom udstillingen og 
middag i teltet. 
JFL indkalder udvalget i god tid forud for sommermødet den 7. juni. Forslag til dato 
fremsendes inden endelig indkaldelse. 
 
6b. Kommunikationsudvalget  
Har ikke holdt møde. Indkaldt til møde 6. marts kl. 10.00 
Emne deling af arrangementer mellem foreningerne. 
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6c Inspirationspunkt 
Jørgen Frost Larsen orienterede om et møde med arkiverne 1. november. Mødet 
handlede om erfaringen med at dokumentere bevaringsværdige bygninger som 
Venneforeningen i Skanderborg har oparbejdet og om den kunne udbredes til 
kommunens øvrige arkiver. Der er rigtigt meget godt arbejde i de forskellige arkiver 
allerede. 
Museet og kommunen har indledt et samarbejde om registrering af kulturmiljøer. 
Arkiverne vil blive inddraget i dette arbejde. Henrik Bredmose står for opgaven for 
museet. 
JFL indkalder arkiverne, Udvalget for By- og Bygningskultur samt Henrik til 
opfølgningsmøde og info om Henriks aftale med Skanderborg Kommune vedr 
Kulturmiljøer.  Forslag til dato fremsende, inden endelig indkaldelse. 
   
7. Debatemne  
 Hvad skal der ske på Fællesmødet; Hvad skal der ske til sommerfesten. 
Fællesmødet foreslås afholdt på Ry bibliotek. Det blev vedtaget. Lene står for 
planlægningen og orientere arkivet, hvis de skal hjælpe med noget. Der er enighed 
om at det nuværende koncept med lancering af årbog og foredrag er godt - måske må 
indlæggene godt være længere. 
Sommerfesten bliver i telt i museumshaven 8. juni. Festudvalget fra sidste år (Loa, 
Birgit, Torben, Mogens, Lene) fortsætter med supplement af medarbejdere fra museet. 
Møde i festudvalget 4. april kl. 13.00 på Museet i Adelgade. 
 
8. Møderække 
Fællesmøde 22. marts biblioteket i Ry og Ry Højskole. 
Sommerfest 8. juni i telt i haven Adelgade 5. 
Næste møde 24.april 2018, kl. 16.15 på arkivet i Adelgade. De næste møder lægges i de 
forskellige afdelinger så kontaktudvalget kommer lidt rundt. 
 
8. Eventuelt 
Intet til dette punkt. 
 
PUV Lene  


