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Referat fra bestyrelsesmøde 05 JAN 2017. 

Deltagere: Tine / Johannes / O.V. / Svend Karnvad / Svend Kraul / Gunner / Klaus 

Kristine B deltog for at berette om pkt. 1 

Afbud: Leif / Karsten / Anders / Søren R 

Ad pkt. 1: Orientering om brugen af de sociale medier: 

Kristine redegjorde udførligt om arbejdet med facebook m.v. mhp at tiltrække flere besøgende og gøre 

museet synligere. Der søges optagelse i Danske Museer. 

Se vedhæftede / vedlagte powerpoint. 

Ad pkt. 2: Godkendelse af referat. 

OK 

Ad pkt. 3: Økonomi: 

Tine fremlagde oversigt over status for økonomien. Vedhæftes som fil. 

Smukt. 

Ad pkt. 4: Generalforsamling, herunder godkendelse af bestyrelsens beretning 2016: 

Gen.forsamling afholdes 09 FEB kl. 1900 på Dannevirke. 

Johannes havde udarbejdet bestyrelsens beretning, der forinden var rundsendt til bestyrelsen. Intet ønske 

om ændringer, tilføjelser. 

Klaus udsender invitation, inkl. bestyrelsens beretning både pr. mail (152 modtagere) og snail-mail (22 

modtagere) 

Ad pkt. 5: Bestyrelsens sammensætning med lønnede og ulønnede medarbejdere 

(Søren, Gunner, Kristine, Linda, Liv og andre) 

På valg er: 

Johannes Lollesgaard (modtager ikke genvalg) 

Anders Skjødt Sørensen (villig til genvalg) 

Tine Ørnhøj (villig til genvalg) 

Karsten Ottosen (villig til genvalg) 

O.V. Pedersen, daglig leder (villig til genvalg) 

Svend Karnvad, suppleant (villig til genvalg) 

J.E. Larsen, revisor (villig til genvalg) 

O. Strunge, revisor (villig til genvalg) 

Bestyrelsens forslag    

Lars Neumann (nyvalg)   

Anders Skjødt Sørensen (genvalg)   

Tine Ørnhøj (genvalg)    

Karsten Ottosen (genvalg) 

O.V. Pedersen (genvalg)
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Suppleanter 

Svend Karnvad (genvalg) 

Revisorer 

J.E. Larsen (genvalg) 

O. Strunge (genvalg) 

Medieudvalg sammensætter sig af: 

Kristine B / Linda / Liv & Jan R / Per Chr. A (?) 

Bog- biblioteksudvalg: 

Søren 

Udenlandsk tjeneste: 

Gunner 

Ad pkt. 6: Udvikling af digitale medier: 

Dette punkt kunne ikke behandles, da Anders ikke var til stede. 

På anbefaling fra Sigrid B, ’torden & lynild’, planlægges samarbejde om digitalisering med medarbejder fra 

museerne i Odense. 

Der er økonomi til det. 

Audioguiderne vil blive retableret snarest. 

Ad pkt. 7: Åbningstider i 2017 og kustodetjenesten: 

De bestående åbningstider synes ikke at være de mest hensigtsmæssige. Der indkaldes til møde TOR 26 JAN 

med bestyrelse og kustoder om ændrede åbningstider. Forslag hertil udarbejdes af Klaus og fremsendes 

mødedeltagerne. 

På mødet vil der endvidere blive undervist i brug af hjertestarter og hjertemassage. 

Ad pkt. 8: Eventuelt: 

Der etableres spot på billerne i indgangspartiet 

Lyset i mellemgang adskilles fra lys i rum ’1940-1945’. 

Referent: Klaus 

 

 



  

Oplæg om So-Me

Indholdet bliver de fire F'er:
● Formål
● Fremgangsmåde 
● Fakta
● Fremtid



  

Formål

● Flere gæster i museet
➔Større synlighed gennem so-me

➔Synlighed gennem interaktion

➔ Interaktion gennem spændende indhold og 
appetitlige opslag



  

Fremgangsmåde..

● Facebook – 3-6 gange om ugen
● Ugens spørgsmål om lørdagen – svar tirsdag
● Interaktion med brugerne

➔Like kommentarer

➔Svare på spørgsmål etc

- folk føler sig hørt



  

Fakta – eller resultatet

Dagens likes



  

Fakta – eller resultatet

Likes på den lange bane:



  

Fakta - rækkevidde

Udvikling i rækkevidde:

Rækkevidde på den lange bane:



  

Fakta - interaktion

Et eksempel:



  

Fakta - interaktion

Interaktion siden Oktober:



  

Fakta - begivenheder

Sirius-foredrag som begivenhed



  

Fakta - begivenheder

Sirius-foredrag som begivenhed - promoveret

1) 9,5 tusind har set begivenheden

2) 200 har reageret



  

Fremtid

● Facebook
● Instagram – videreførsel af arbejdet med fb
● Hjemmeside/blog – giver ”mad” til so-me og 

omvendt
● Arrangementer – er godt stof til so-me OG det 

får folk på museum
➔ Foredrag i udstillingen?



  

Fremtid - ?

● Skoler/gymnasier/HF/VUC etc
● ”Sjov for børn” etc?
● Oplevelserfyn.dk ? (en side jeg planlægger at 

lave i nær fremtid)

● Danske museer?
➢ Museumsloven



  

Fremtid

De fem søjler (lånt fra Horsens Museum)



  

Tak for taletid..

Med venlig hilsen -

bjernomarketing.com


