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Referat af bestyrelsesmøde den 22. oktober 2020 

 

Til stede: Anders Hauberg Rasmussen, Jesper Juul Isaksen, Lars Neumann, Ove 

Verner Pedersen 

Tilforordnede: Irene Andersen, Johannes Lollesgaard, Per Andersen (ref.) 

Afbud: Kristine Bjerno, Svend Kraul, Anders Skjødt Sørensen, Søren Rabenhøj 

 

Ad 1. Referatet blev godkendt og underskrevet 

 

Ad 2. Status for projektet. 

Lars gav en kort orientering. Renoveringen forløber fint. 1. salen er gjort klar til 

renovering og lige nu arbejdes der med kælderen - dels brandsikring, dels 

renovering af lokaler. På 2. sal har man indrettet lager og værksted. 

I stuen er man ved at få de store montrer på plads. I skolestuen er der gjort klar til 

etablering af IT og det forventes, at midlerne er til stede til indkøb. 

Biblioteket er i fuld sving med registrering og lige nu gennemgås arkivalier med 

henblik på registrering. 

OV oplyste, at vi allerede har haft 340 gæster, et par skoleklasser og yderligere 

grupper på besøg eller rundvisninger. Der føres løbende statistik. 
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Ad 3. Fondsansøgninger 

Strategien er fremover at dele ansøgninger op i mindre bidder, i.e. at samle en 

række ansøgninger til finansiering af større projekter. Det betyder, at der nu 

arbejdes på delansøgninger til finansiering af elevator. Skiftet i strategi baserer sig 

på ekstern rådgivning.  

Vi har en del mindre ansøgninger ude, men har ikke endnu fåret svar. 

For at sikre et bedre overblik over ansøgninger og sponsoratet blev det besluttet at 

lave en oversigt, så vi kan følge processen. 

PerA laver udkast. 

Der skal følges op på såvel Nordea som Real Dania, hvor der er kontakter begge 

steder og vi skal have gang i arbejdet med at rejse sponsorater. 

Bestyrelsen drøftede kort muligheden for at hente sponsorater, herunder fra vores 

bank. 

 

Ad 4. Økonomi 

Irene gav en kort status. Der er p.t. 53000 i kassen, heraf stammer de 25000 fra 

Østifterne og de 9000 fra Knudsens Fond. 

Vi får løbende betalinger ind fra Mobile Pay, men det er svært at se, hvad de enkelte 

betalinger dækker. 

Det må vi leve med, konkluderede bestyrelsen. 

 

PerA orienterede om den aftale om aktivitetstilskud, der er forhandlet på plads med 

kommunen. 
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Den nye version er langt bedre og lægger færre hindringer på disponeringen af de 

50000, museet vil få i aktivitetstilskud i 20, 21 og 22. Dog må pengene ikke bruges til 

bygningsrenovering. 

Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at et element i aftalen er, at bestyrelsen 

hvert år skal godkende et budget og en aktivitetsredegørelse, der skal indsendes til 

kommunen, ligesom der skal afholdes et årligt møde med kommunens 

repræsentanter. 

Bestyrelsen bemyndigede formand og kasserer til at indgå aftalen med kommunen. 

Aftalen vedlægges til orientering. 

PerA undersøger, om det allerede indsendte budget og regnskab fortsat kan 

anvendes for tilskuddet i 2020. 

 

Ad 5. Status på opgaver, uddelegering m.v. 

PerA gav en orientering om projekt Åben Skole, hvor der lige nu arbejdes med et 

projekt til digital understøttelse af cykelturene samt undervisningsmateriale. Der er 

lige nu en dialog om næste fase i projektet, herunder en revideret tidsplan og 

budget efter aftale med kommunen. 

Søren har lavet udkast til manual for den daglige drift, som var vedhæftet 

indkaldelsen. 

 

Ad 6. Eventuelt 

Bestyrelsen drøftede muligheden for juletræssalg. Baseret på de erfaringer, andre 

frivillige organisationer har haft med aktiviteten de sidste par år, konkluderede 

bestyrelsen, at indsatsen ikke ville stå mål med et muligt udbytte. 
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