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Sammendrag fra bestyrelsesmøde den 27. april 2016  
 

 

Siden sidst 

Kort drøftelse af artikel i Herning Folkeblad om lokaler. 

Der er set håndværkerbiler uden for museet - betyder, de er i gang. Alle hold har været ved at pakke ned. 

Kursustilbud er ved at blive arrangeret - 10 i alt for hele sæsonen, hovedparten ude af huset. 

 

Museumsgade - Nedpakning af Knudsvej / Malehold / Indretning, køb af inventar / Flytning 

Holdene er i gang med nedpakning med undtagelse af drejeværkstedet, som endnu ikke er planlagt. 

Ved færdigmelding skal træværksted og vævestue først males, så maskinerne kan sættes ind, og strøm og 

udsugning kan tilsluttes. Derefter males i lokalerne - evt. samtidig resten af huset. 

Der er kommet forslag om at afholde en arbejdsweekend, hvor interesserede medlemmer inviteres til at 

komme og hjælpe - i første omgang med maling. Der udsendes info til holdledere, som derefter er ansvarlige 

for at informere deres holddeltagere herom og modtage tilmeldinger. Herefter orienteres de løbende om 

status og forløb på projektet. 

Hvis kommunens tidsplan holder stik, er der mulighed for, at denne weekend kunne blive den 17.-19. juni. 

Der er pt. ingen afklaring på overskudsmaling fra hovedhuset, som vi evt. kan anvende - Bodil holder os orien-

teret. 

Der skal indkøbes/laves nye skabe, og Knud Erik får tilbudspris på materialerne hertil.  Mulighederne for pla-

cering blev tegnet op på oversigtstegningerne, og materiale blev vedtaget. 

Nye borde er også et ønske. Det skal overvejes, om det ikke er smartest med smallere borde, der er halv dyb-

de/bredde af de nuværende. Det vil give flere muligheder for placering og anvendelse. 

Rikke undersøger mulighederne for søgning af fondsmidler til en skillevæg i det store lokale.  

  

Holdledere  

Efter at Ejlert Mortensen er stoppet, har Finn Finnerup midlertidigt overtaget holdet. En ny skal dog findes. 

Der oprettes en ny interessegruppe - Kreaholdet - hver anden torsdag, med det formål at følge op på kurser 

og få de ting gjort færdige. 

Bogbinding opstartes med Lissi Kjær Christensen som holdleder - onsdage. 

 

Grøn dag den 26. maj 2016 

Der mangler endnu 2-3 drejere til børnedrejebænkene. Bodil har styr på den anden aktivitet, som bliver filt-

kugler. 

 

Næste blad / sponsorfornyelse 

Deadline for indlæg er 1. juli. 

Arbejdernes Landsbank ønsker ikke længere at tegne annonce i bladet. 

Eventuelt kan andre kursusholdere og udstillere være interesseret, eks. Strik Af i Ikast og Diva Garn. 

Grethe Mulvad indtræder i udstillingsudvalget. 

 

Drejebog 

Nogle småting blev tilrettet. Udsendes efterfølgende med nye oplysninger om hold, bestyrelse osv. 

 

Eventuelt 

Næste møde blev aftalt til torsdag den 19. maj. 

 

 

Herning, april 2016 / MM 

 


