Referat af bestyrelsesmøde på Johannes V Jensen Museet, 28.05.2019
Tilstede: Ole Wøide, Else Marie Drost, Hans Støttrup Jensen, Niels Heebøl & Per Nørgaard
Fraværende med afbud: Bente Høi Nielsen
Referent: Peter Hørup
1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 26.02.2019.
Referatet blev godkendt.
2: Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt.
3. Siden sidst
Der blev orienteret om forårets arrangementer: En aften med fortællingen Syvsoverne, foredrag med
Carsten Jensen, en tur til Johs. Larsen Museet i Kerteminde, Nobelprisoverrækkelsen samt et
eftermiddagsarrangement med Jensen i Norge og Egypten. Der har været tale om gode arrangementer med
glade gæster omend en evaluering har givet anledning til flg. beslutninger
- Den manglende tilslutning til heldagsudflugten til Kerteminde fører til, at lange heldagsudflugter
fremover opgives.
- Nobelpriskonkurrencen skal frem, mod næste års konkurrence i højere grad lanceres som et tilbud til
talentfulde elever med mulighed for at modtage sparring undervejs. Gitte Petersen/ Skoleforvaltningen
arbejder i den forbindelse med at præsentere ideen for skolerne/lærerne
4. Orientering ved museumslederen
Ad: Særudstiling:
Særudstillingen stod færdig 30. marts og har modtaget i alt 55.000 kr. i støtte fra flg.: bidragsydere:
Vesthimmerlands Kommune (10.000) Knud Højgaards Fond (10.000) 15. juni Fonden (15.000) Brdr.
Hartmanns Fond (10.000) samt Frimodt Heineke Fonden (10.000). Udstillingsprojektet søgte men modtog
ikke støtte fra Beckett Fonden (15.000) samt Fonden Himmerland (8000)
Ad: Samlinger / Opmagasinering
Museet har i marts måned modtaget Kaj Nommesens samling af Johannes V. Jensen relaterede, bøger,
førstetryk og breve. Det er en meget omfattende samling, hvoraf førstetryk og førsteudgaver er opstillet i
biblioteket. Museets behov for opmagasineringsplads til fugt- og varmefølsomme emner som fx
bøger/papir/malerier er foreløbigt løst med et rum i Farsøs gl. posthusbygning.
Ad: Markedsføring
Museet har fået trykt en 2 fløjet brochure, der omdeles af de frivillige til relevante turist/overnatnings
steder i området. Museet medvirker desuden på et trykt ”kulturarvs-kort” der er omdelt i Visit
Vesthimmerlands regi.
Ad: Diverse
Museet har fået fin omtale i Nordjyske, der havde en artikel om overtagelsen af Kaj Nommesens samling
samt i Politiken, der skrev om museumssammenlægningen.
5: Udkast til vedtægtsændringer i forbindelse med udvidelsen af museet

Der blev redegjort for baggrunden for vedtægtsændringerne. Bestyrelsen tiltrådte vedtægtsændringerne
som forelagt i indkaldelsens bilag 3. Det blev i forlængelse heraf besluttet, at Peter Q Rannes / Hald
Hovedgaard inviteres med til det næste bestyrelsesmøde (jf. vedtægtsændringernes pkt. 7)
6. Museumsprojektet
- Status på byggeriet: Byggeprojektet skrider hurtigt frem og forventes afleveret primo juni.
- Etablering af udenomsarealer. Grundet forventet etablering af parkeringspladser på mejerigrunden
reduceres det oprindelige ønske om parkering foran/ved siden af museumsbygningen, således at der nu
kun ønskes parkeringspladser foran museumsbygningen kombineret med beplantning, der kan skærme
udsigten inde fra museumsbygningen. Hans Henrik Mosbæk & Vej og Park udarbejder overslag mht. anlæg
og beplantning af det øvrige udendørsareal.
- Udvendig udsmykning: Når der foreligger en dispositionsplan for museets udenomsarealer, kontaktes Ny
Carlsbergfondet med henblik på et bidrag til museets udvendig udsmykning
- Status på formidlingsprojektet: Der er taget kontakt til Cordura om levering af touchskærm til udstillingen.
Vesthimmerlands Biblioteker er kontaktet med henblik på et samarbejde omkring enkelte af projektets
delelementer, navnlig formidling til børn. Det blev besluttet at indhente vejledning omkring evt. indkøbs/udbudsregler i forbindelse med indkøb til formidlingsprojektet.
- Åbningsfesten: Udgifter til åbningsfesten vil formentlig ligge omkring 12.000,- kr. Kulturrådet søges. Det
foreslås desuden at søge Kvindernes Bygningsfond samt Visit Vesthimmerland
7. Udvendig og indvendig vedligeholdelse af Johannes V. Jensen Museet
Fødehjemmet kalkes i løbet af juni. Gulvet i særudstillingslokalet er noget slidt grundet håndværkertrafik.
Det udbedres efter byggeprojektets afslutning med midler herfra.
8. Foreløbig arrangementskalender 2019
Bemærkning til den vedhæftede arrangementskalender: Arrangementet der er programsat 7. november
afholdes i stedet 2. november.
9. Eventuelt:
Der var ingen bemærkninger.

