Foreningen Hjerl Hedes venner
Museumsrådets beretning 2017-2018

Beretningen dækker perioden fra sidste generalforsamling og frem til i dag.
I dag kan vi se tilbage på et godt år for Hjerl Hedes Venner. Vi har medlemsfremgang og
Frilandsmuseet Hjerl Hede er inde i en god og fremsynet gænge.
På generalforsamlingen sidste år var der genvalg til Philip Harpøth og Helle Mehl, så
museumsrådet konstituerede sig med Mogens Møller Nielsen som kasserer, Hans Peter
Hjerl som næstformand og undertegnende som formand. De øvrige medlemmer i
museumsrådet er Preben Christensen og Hans Peter Hjerl.
Som medlem af Hjerl Hedes Venner er vi en del af museets bagland og at et godt bagland
er værdifuldt for Hjerl Hedes Frilandsmuseum.
I år har vi taget et meget stort skridt for at hjælpe museet økonomisk.
Vi indkaldte d. 6. februar til en ekstraordinær generalforsamling med et punkt på
dagsordenen. At ændre medlemsskabet med en prisstigning på 125,- kr. til 275,-.
Prisen for at være medlem skulle komme til at indeholde en gave på 200,- til Hjerl Hede
og en kontingentdel på 75,- Forslaget blev vedtaget, fordi vi gennem regler i ligningsloven,
derved kan være medvirkende til at De Kulturhistoriske Museer i Holstebro kommune,
kan få refunderet en del af den indbetalte moms. Det vil have stor økonomisk betydning
for det samlede museum.
Vi åbnede ved samme lejlighed op for at der kan tegnes medlemskab med navngiven
ledsager.
Vi har også gjort det lettere at betale for medlemsskabet, da vi nu også har Mobil Pay.
Medlemstallet er i dag 179, fordelt med 5 livsvarrige, 1 firma, 111 personlige og 62 med
ledsager.
Vores medlemmer er glade for muligheden for fri entre i Den Gamle By i Aarhus.
At vi nu har åbnet op for medlemskab med ledsager, kan i den sammenhæng skabe lidt
forvirring ved vi fra tidligere, så har du også lyst til at besøge Den Gamle By, opfordrer vi
til at du tegner et personligt medlemskab.
Vi kan mærke at vores markedsføring virker. Vi er blevet lettere at finde på museets
hjemmeside og vi hører også om mange der har set vores postkort med informationer om
foreningen.
De sidste år har flere har købt medlemskab til børn, børnebørn eller venner. Disse
medlemsskaber er brugt som kalendergave, julegave eller fødselsdagsgave. Forsæt
endelig. Det er jo dejligt når familier kan finde noget at samles om og det kan man på
Hjerl Hede.
I september havde vi en spændende tur til Søby Brunkulslejr og videre til Kongernes
Jelling. En tur, hvor vi sagtens kunne have brugt mere tid begge steder. Vi havde
engagerede rundviserne der blændende fortalte om egen barndom i brunkulslejrene,
legender derfra, og i Kongernes Jelling om alt hvad den nyere forskning har frembragt af
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viden om stedet og tiden. Vi håber at turen inspirerede til at få lyst til at besøge stederne
igen.
I det forløbne år har vi ikke givet penge Frilandslandsmuseet Hjerl Hede, men vi har
modtaget en ansøgning til legepladsen.
Hjerl Hedes Venner er medlem af Sammus. Den landsdækkende sammenslutning
af foreninger, der driver eller støtter kulturhistoriske museer i Danmark. Formålet er at
styrke og udvikle det folkelige engagement til gavn for museerne. I flere regioner i
Danmark er venneforeninger ikke repræsenteret i museumsbestyrelserne. Foreningen
arbejder blandt andet for at fastholde eller genskabe tilknytningen til disse.
Nogle museer har et bedre samarbejde med venne-/museumsforeninger end andre. Vi
har et virkelig godt samarbejde, som vi sætter stor pris på.
At vi som forening bliver værdsat i museet mærker vi bl.a. ved vores deltagelse i
bestyrelsen for De Kulturhistoriske museer i Holstebro kommune. Vi bliver hørt og har
indflydelse på beslutninger der bliver taget.
Vi bidrager til museets udvikling efter bedste evne. Bl.a. har næstformanden, Hans Peter
gjort en flot indsats for at finde ekstern finansiering til istandsættelse af stokmøllen.
Museet sætter møllen i gang for egne midler og med egne kræfter; men det tager jo så
nogle år. Vi ville alle være glade for, at der igen var vinger på den markante mølle, som jo
står som et vartegn over museet.
Strandingsmuseum St. Georg er i gang igen efter en forrygende flot og spændende
ombygning og nu er det Holstebro museum der er i gang med en stor ombygning og
renovering.
Vi værdsætter at vi altid er velkomne her på Frilandsmuseet Hjerl Hede og vil gerne sige:
Tak til Ingeborg Svennevig og alle ansatte på Hjerl Hedes Frilandsmuseum for et positivt
og givende samarbejde.
Tak til Annette for at klargøre til generalforsamlingen
Tak til Philip for øl, vand og kaffe til generalforsamlingen.
Tak for alle bidrag til foreningen.
Og tak fordi i kom i dag.
Næste års generalforsamling bliver søndag d. 24. marts 2019
Helle Mehl
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