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Pederstrup den 1. november 2021 

Referat af medarbejdermøde mandag den 1. november 2021 
Referent: Mette Jensen. Ca. 35 fremmødte. 

1. Kaffe, morgenbrød og velkomst inkl. kort præsentationsrunde, da det er længe siden vi har set 

hinanden, og der er kommet flere nye ansigter. 

Referat: 

Navnerunde. 

 

2. Museumsbestyrelsens formand Anja Holtze fortæller om Ballerup Kommunes budget 2022 

med vægt på det, der vedrører museet og kulturområdet. 

Referat: 

Anja var blevet forhindret af arbejde, og Mette fremlagde punktet i stedet. I kommunens 

budget er der afsat 150.000 kr. til museets fremtidige arbejde. Pengene er beregnet til en 

lønsum (ca. 15 timer ugt.). Vi kan ikke få nye seniorjobbere efter Helle og John er holdt op, 

derfor har vi hårdt brug for en lønnet medarbejder mere. Der er desuden afsat penge til 

anlæggelsen og driften af et offtentligt toilet i Pederstrup. Den nye toiletbygnng skal formentlig 

ligge ved Ryttergårdens parkeringsplads. 

 

3. Valg af repræsentant for de frivillige medarbejdere til museumsbestyrelsen. 

Mogens Klestrup genopstiller. Ingen andre kandidater har meldt sig. 

Referat: 

Mogens Klestrup genvalgt. Mogens fortalte lidt om bestyrelsesarbejdet, som rerpræsentant for 

de frivillige. 

 

4. Runde fra arbejdsgrupperne;  haveholdet, butikken, smedene, rundviserne, 

museumsværter/vagter, erindringsformidling, registrering, familieaktiviteter og 

erindringsformidling. 

Referat: 

Ragna og Mette har fordelt arbejdsgrupperne mellem sig efter John og Helle er holdt op. Der er 

udsendt mail om fordelingen, der også kan ses på hjemmesiden (opslagstavlen). 

Haveholdet; havearbejdet er ved at slutte grundet årstidens, der blev fejet blade sammen. 

Georgineknoldene skal tages op. Mette har lavet en liste med vinterprojekter til dem på holdet, 

der fortsat vil arbejde gennem vinteren fx rengøring i længen og oprydning på loftet. Vi taler 

mere om det tirsdagformiddag. Ragna viste de nye skilte til blomster og planter, der netop er 

sendt i ”trykken”. 

Butikken; vil bestille nye bolsjer fra Almuegården i stedet for fra Møn bolsjer. Møn bolsjer har 

svigtet for mange gange, så nu prøver vi noget nyt.  Almuegården er dem, der også sælger 

bolsjer i Tivoli.  Der bliver selvfølgelig stadig blandet bolsjer, og vi prøver med spejderhagl i 
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stedet for rustne klumper.  Desuden vil der bliver sæson bolsjer fx julebolsjer. Der vil stadig 

være slikpinde og hold kæft bolsjer fra Bolsjepigen. Der vil stadig være standardslik fx 

lakridsstænger, rustne søm og bolsjer. Lilian og Helle pynter op til jul i købmanden den 9. 

november. Karin og Helle vil finde en dag, hvor vi kører ud og køber keramik. I indgangen skal 

skranken udskiftes ud med et almindeligt arbejdsbord og det hele skal ”lettes”, så der ser mere 

indbydende ud, og der bliver bedre komfort. Salg af bøger går trægt, men andre ting så som 

Babushka tumlinger går godt. Der vil blive bestilt flere. Der vil også blive set på nye bøger. Der 

vil komme et bogudsalg på et tidspunkt, så vi kommer af med de bøger der har ”lang liggetid”. 

Smedene; Frank fortæller, at han og Torben har et system med søndagene. Den anden Torben 

er sygemeldt. Ragna og Frank skriver sammen vedr. smedjen og arbejdet der. 

Rundviserne; Der har været få rundvisninger men flere byvandringer i Pederstrup. Der var flest 

rundvisninger i august og september. Nu er der stille. Susan har to temarundvisninger i 

udstillingen ”Vejen til Ballerup” den 3. og den 17. november. Der er dog kun få tilmeldinger. 

Hvis man som frivillig vil deltage, så skriv til Susan. Det er gratis for frivillige. Se mere om de to 

rundvisninger her: https://www.ballerupmuseum.dk/gallery/ 

Museumsværter/vagter; indgangen bliver lavet om i løbet af de næste par uger med nye 

møbler. Sig til hvis tingene ikke fungerer. Det nye bord skal holdes frit, så det ikke roder. Skærm 

til videoovervågning hænges op på væggen. Der vil være en kort overgangsperiode med 

midlertidigt bord, bær over med os! 

Erindringsformidling; Vi har fået flere bookninger fra plejecentre til forskellige tilbud i 2022. 

Den lille arbejdsgruppe skal mødes til planlægning af nye tiltag. Dette aftales efter mødet 

(Mette skriver en mail til Lilian, Lise og Kirsten G.). 

Registrering; Mona der er forholdsvis ny frivillig, er ved at blive lært op til registreringsarbejdet. 

Svend Jørgen Jensen fortæller om en sag vedr. Lystoftegård i Skovlunde, hvor museet netop har 

fået malerier med tilknytning til gården forærende af en privat giver. Vi har også fået 

indscannet en stor samling historiske fotografier fra gården, og af de kunstmalere der kom der. 

Der er en lang artikel i den nyeste udgave af Byhornet (historisk forenings blad) om gården og 

foræringen. 

Bevaringscentret kommer og afleverer malerier, vi skal aftale, hvad de skal have med tilbage. 

Det gør Mette og Svend Erik. 

Familieaktiviteter; en lille ny gruppe er nedsat, og en helt ny frivillig Kirsten Gylling er kommet 

med i gruppen. Der har været efterårsferieaktiviteter; to workshops med kartoffeltryk. Det gik 

godt, også selvom der kun var få deltagere til holdet om eftermiddagen. Der skal planlægges 

juleaktiviteter i skolestuen den 5. december, det blev planlægt umiddelbart efter mødet. 

Lise Marott fortalte om nyt system til lån af  ICOM-kortet, der er et internationalt 

museumskort, der kan lånes af frivillige (kortet giver gratis adgang til museer i Danmark og 

udlandet). Kortet kan lånes i max 5 dage, og kan afhentes på kontoret i anden skuffe ved 

telefonen. Skriv på listen at du har lånt det, og hvornår du afleverer. Kortet kan ikke reserveres, 

og de lønnede medarbejdere koordinerer ikke lån af kortet. Spørg gerne efter kortet, hvis du 

ikke kan finde skuffen. 

Mette viste kort ”opslagstavlen” på museets hjemmeside, hvor man som frivillig kan holde sig 

orienteret: https://www.ballerupmuseum.dk/frivillig/opslagstavlen/ 

https://www.ballerupmuseum.dk/gallery/
https://www.ballerupmuseum.dk/frivillig/opslagstavlen/
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5. Aktiviteter op mod jul samt arbejdsopgaver i vinterperioden. 

Referat: 

Der starter diverse juleaktiviteter fra midten af november. Tema om nissen. Der vil være en del 

genbrug fra sidste år, da museet lukkede den 12. december, og der næsten ingen besøgende 

var inden pga. corona. Søndag den 5. decvember er der ”Jul i landsbyen”. På museet er der 

forskellige aktiviteter kl. 11-15, mens udstillinger og købmand har åbent kl. 10-17. Vagterne er 

delt i to hold, og vagtplanen for dagen er booket. Ellen laver kandiseret appelsinskal til den 

5./12. Det store telt slåes op i ugen op til arrangementet. Teltet skal bruges til diverse 

aktiviteter. 

Arbejdsopgaver for vinteren, se foregående punkt 4. 

 

6. Netværk for frivillige på tværs af museer. Jesper Thorneman Rasmussen fra Lederiet og 

samarbejdspartner deltager i punktet. 

Ballerup Museum har sammen med Egedal Arkiver og Museum søgt og fået 50.000 kr. fra 

Slots- og Kulturstyrelsen til at opbygge en digitalt netværksplatform til erfaringsudveksling og 

netværk for museumsfrivillige. Hvad er jeres behov som frivillige? Hvordan vil I kunne bruge en 

digtialplatform?  

Referat: 

Jesper og Mette fortalte om projektet. Platformen skal opbygges i Microsoft Teams, der også 

bliver brugt af skolerne. Programmet blev kort vist på skærmen. Tre frivillige meldte sig til at 

være en del af konceptudviklingen/afprøvning; Bodil og Ingrid fra haveholdet samt Jette fra 

registreringsgruppen. Mette indkalder sammen med Jesper til et møde. 

En del af projektet er også produktion af nogle små film, der fortæller om det frivillige arbejde. 

Sara fortalte om filmene, der blev filmet i søndags. Filmene skal vises på de sociale medier, de 

to museers hjemmesider ol. steder. 

 

7. Nyt fra Ballerup Historiske Forening. 

Referat: 

Jette Garder fortalte om historisk forenings bestyrelse, hvor der er frafald af flere medlemmer 

pga. sygdom og dødsfald. Foreningen og bestyrelsen er presset, og der er brug for nye 

medlemmer i foreningens bestyrelse. 

Medlemstallet er intakt på knapt 300 medlemmer. Foreningen har god kontakt til 

medlemmerne og har blandt andet foræret medlemmerne små gaver i form af Keld Johansens 

postkort sammen med Byhornet. Der er også holdt et meget populært erdringstræft i Loen på 

Ryttergården med 80 deltagere. Bestyrelsen vil arbejde videre med hvilke arrangementer, der 

skal være i fremtiden. 

Svend Jørgen Jensen fortalte om en sag omkring den gamle stationsbygning fra Skovlunde, som 

foreningen havde været aktiv omkring i 2021. Han fortalte også om Byhornet, der til næste år 

har 50-års jubilæum. Byhornet er for første gang i november udkommet i farver. Foreningens 

hjemmeside blev også præsenteret www.balleruphistoriskeforening.dk Her findes meget 

lokalhistorisk stof. 

http://www.balleruphistoriskeforening.dk/
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Byhornet kan købes for 30 kr. i museumsbutikken, men bliver ved medlemskab af foreningen 

uddelt 3xårligt. Man kan melde sig ind i foreningen og som kandidat til bestyrelsen via 

foreningens hjemmeside. 

 

8. Nyt fra Skoletjenesten. 

Referat: 

Sara fortalte om Skoletjenesten; der er travlt med mange undervisningsforløb. Museet og 

skoletjenesten har pt. fokus på børnehavebørnene ”Museum for de mindste”. Skoletjenesten 

har ryddet Svinehuset, da der har været et undervisningsforløb i huset i forbindelse med 

markeringen af 300 året for rytterskolerne. 

 

9. Faglige- og sociale arrangementer op mod jul. 

Fredag den 19. og mandag den 22. november mini-seminar ”Levendegørelse” og ”Værtsskab”. 

Torsdag den 2. december julearrangement med musik, optræden og mad fra kl. 15.30-19.30. 

Bemærk! Der er lavet en fejl i invitationen med tidspunktet, der udsendes en ny sammen med 

referatet. 

Referat: 

Invitationer er sendt ud, husk at melde jer til! Man kan stadig nå at melde sig til mini-semiar, 

en dag eller begge. Det er gratis og inkl. kaffe/morgenbrød+frokost. 

Julearrangement tilmelding til kni1@balk.dk eller skriv dig på listen ved kopimaskinen. Hans 

Georg, Maja, Lillian og Mogens meldte sig til borddækning til julearrangementet. Hanne laver 

dekorationer. 
 

10. Evt. 

Intet 
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