Flynderupgårds venner
- Sådan gør vi
Retningslinjer for samarbejdet mellem Flynderupgårds Venner og Helsingør Kommunes
Museer, 24. november 2018. Dokumentet er ikke endeligt og udbygges efter behov og
erfaring.
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På et møde mellem bestyrelsen for Flynderupgårds Venner og museumschef Maibritt Bager den
24. november 2018 blev det besluttet, at Venneforeningen fremover selv er ansvarlig for at
drive dels mandagsholdene samt de fastlagte aktiviteter, dog i et tæt samarbejde med Museet.
Samarbejdsmøder
Der er foreløbig aftalt til et månedligt samarbejdsmøde med repræsentanter for begge parter.
Her planlægges kommende aktiviteter, og der aftales større og mindre ting, der kommer op,
samt aftaler større indkøb.
Fra Venneforeningen tilstræbes det, at der deltager en repræsentant fra tømrer/snedker/sild
og smedene, samt fra syltegruppe og nørklegruppe, samt evt. et ønsket antal
bestyrelsesmedlemmer. Fra Museet deltager en fra ledelsen samt en ansat på Flynderupgård.
Venneforeningens ansvar og opgaver
Det er foreningens opgave at håndtere de frivillige, der er knyttet til museet. Tvister og
uenigheder håndteres af bestyrelsen samt de kontaktpersoner og medlemmer, der er
involveret til enhver tid.
Museets ansvar og opgaver
Museet stiller lokaler og værksteder til rådighed, samt bistår med praktisk hjælp i forbindelse
med aktiviteter. Omfang aftales fra gang til gang.
Mandagshold
Venneforeningen driver selv mandagsholdene. Både mænd og kvindeholdene udpeger nogle
tovholdere, der bringer ønsker til indkøb af materialer videre til henholdsvis Camilla og Sofie,
og til Bente i Spisestuen (syltehold). Mandagsholdene planlægger selv deres arbejde, hvor af

en del kan være aftalt på samarbejdsmøderne. Kvinderne fortsætter med at fremstille syltetøj
mv. og ”nørklegruppen” finder ud af, hvad de evt. kan fremstille til salg i butikken, ved
høstmarked eller bruger tiden til at forberede aktiviteter.
Tilsvarende fremstiller mændene trævarer o. lign., forbereder aktiviteter, eller udfører opgaver
på bestilling fra museet eller efter aftale med landmændene. Mændene styrer som hidtil selv
værkstederne og holder disse samt maskinerne i forsvarlig stand.
Aktiviteter
De publikumsaktiviteter, der er gennem året, drives af Venneforeningen, i et tæt samarbejde
med museet, primært med landmændene omkring de praktiske forberedelser og afvikling,
bl.a. opsætning og oprydning af store og tunge ting.
Samarbejdsmøderne bruges til at aftale alle emner, der vedrører aktiviteterne, herunder
ansvars- og opgavefordelingen.
Indkøb af materialer
Løbende indkøb af materialer aftales med landmændene vedr. indkøb til værkstederne. For
syltegruppens vedkommende aftales dette med Spisehuset og for nørklegruppen er det med
xxx. Valg af materialer herunder fx farver skal vælges ud fra en korrekt historisk tråd.
De økonomiske rammer og muligheder aftales på samarbejdsmøderne.
Nye medlemmer
Det er primært Venneforeningens ansvar at forsøge at skaffe nye frivillige. Hvis der kommer
henvendelser til museet, henvises til foreningen ved Maria Dalsgaard eller Hildur Nellemann,
info@fkfv.dk
Det er foreningens ansvar at bede nye frivillige om børneattester, idet der arbejdes med børn
ved aktiviteterne.
Det er ikke et krav, at nye frivillige er medlemmer af foreningen, men alle nye præsenteres for
muligheden.
Adgang til museet og værksteder
Et antal af de aktive (tovholderne) bliver udstyret med nøgler til værksteder og spisestuen.
Nøgler er personlige, og hvis de overdrages til andre, fx i tilfælde af ferier, skal dette meddeles
på museet.
Årshjul
Til støtte for samarbejdet udarbejdes der hvert år et årshjul, der annonceres på foreningens
hjemmeside. Årshjulet udarbejdes i et samarbejde mellem museum og forening.
Aktive og tovholdere
De aktive er organiseret i en primærgruppe, men arbejder også meget gerne på tværs.
Grupperne koordinerer samarbejdet indbyrdes, og det er et ønske, at der kan oprettes flere
grupper.
Tovholderoversigt:
Gruppe/laug
Sildelaug
Tømrer/snedker
Smedene
Syltegruppen

Tovholder/kontaktperson
Ole Clausen
Jess Nielsen
Tage Jensen/Arne Nielsen
Ebba

Tlf.

mail

Nørklegruppen
Aktive ved
arrangementer
Foreningens egne
aktiviteter (udflugter
m.m.)
Havegruppe, herunder
krydderurter/lægeurter
mm
Snapsegruppe
Fiskerimuseumsgruppe
Landbrugsgruppe
Børn- og ungegruppe
Etc.

Kirsten Hess
Hildur Nellemann
Maria Dalsgaard
Bstyrelsen
Julian
Kirsten Anna
Annie

Egne aktiviteter
Foreningen gennemfører året igennem en række arrangementer for medlemmerne. Det drejer
sig om en årlig udflugt (oftest i juni), aften med planke-laks, og en sildeaften med nyrøgede
sild. Herudover afholdes i december en juleafslutning i værkstederne med æbleskiver og gløgg,
der primært er for de aktive. Ved disse aktiviteter kan foreningen benytte museets faciliteter,
samt fx købe forplejning til den årlige udflugt.
Goder fra museets side
De aktive mandagshold kan for museets regning selv lave kaffe og te i spisehuset.
Mandagsholdene er ansvarlige for at efterlade køkken samt andre lokaler opryddede og service
mm sat væk.
I forbindelse med aktiviteter, der varer hele dage tilbydes de aktive frokost/varm mad samt
kaffe/te og kage.
Beklædning
Der er fremstillet forklædekjoler til kvinderne og indkøbt skjorter til mændene. Hvis der skal
tilkøbes tøj eller udvikles ny uniform, sker dette i et samarbejde mellem museum og forening.
Der bæres altid uniform i forbindelse med publikumsaktiviteter. Det bemærkes, at der er
ønske om at mændene går tilbage til de hvide murerskjorter idet disse er mere markante og
tydelige i forbindelse med aktiviteterne. Desuden skal der på sigt ses på om der kan indkøbes
varmere tøj, fx veste til mændene til aktiviteter i de kolde måneder.
Forsikring
Helsingør Kommune har tegnet en forsikring for alle, der arbejdet frivilligt på kommunens
museer. Det skal her beskrives mere nøjagtig, hvad den nye situation, hvor foreningen i højere
grad bliver ansvarlig for arbejdstilrettelæggelsen, betyder for aftalen. Derfor udbygges dette
afsnit snarest.
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