
 
Dialogbaseret udviklingsaftale 

mellem 
Uldum Mølle Museum 

og 
Kultur og Fritid, Hedensted Kommune 2022-2023 

 
 
Generelt om den dialogbaserede udviklingsaftale  
 
Den dialogbaserede udviklingsaftale er en aftale, der indgås mellem et museum og admi-
nistrationen. Aftalerne tager udgangspunkt i den 2-årig udviklingsplan, som er skitseret i 
Hedensted Kommunes Museumspolitik med fokus på indsatsområderne Udvikling, Sam-
arbejde og Bestyrelse. Udviklingsaftalen evalueres i 2023 og fremlægges Udvalget for 
Fællesskab på deres udvalgsmøde ultimo 2023, hvorefter en ny udviklingsaftale for 
2024-2025 udarbejdes med fokus på indsatsområderne Frivillige og Besøgende.  
 
Under hvert indsatsområde udpeges en række mål, som museet arbejder med i den gi-
vende periode. Målene skal have en god sammenhæng med de politiske prioriterede te-
maer i museumspolitikken. De valgte mål skal som udgangspunkt nås inden for den eksi-
sterende økonomiske ramme, der er tildelt museet. Kerneydelsen og museets service til 
de besøgende fortsættes og videreudvikles sideløbende med, at der arbejdes med de 
skitserede mål.  
 
Aftalen tjener således flere formål:  
• Den skal fungere som et dialogredskab mellem museerne og administration  
• Skabe synlighed og sammenhæng mellem de politiske prioriteringer, budget  
   og museernes aktiviteter  
• Sikre en systematisk opfølgning på politiske prioriteringer og mål på området  
 
Nedenstående aftale mellem Uldum Mølle Museum og Kultur & Fritid omhandler indsatser 
som parterne er enige om understøtter museets udvikling på de valgte indsatsområder. 
 
Udviklingsmål Uldum Mølle Museum 2022-2023 
 
Indsatsom-
råde 

Udviklingsmål Handling Samarbejdspartnere 

 
UDVIKLING  
 
Udvikling af 
Uldum Mølle 
Museum er 
herunder delt 
op i tre ind-
satsområder 
benævnt A-C. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Museet har forud for 
denne aftale nået 
flere af de udvik-
lingsmål, som denne 
udviklingsaftale un-
derstøtter.  

 
Museet har i perio-
den 2020-2022 fo-
retaget flere større 
udvendige renove-
ringer bl.a. efter en 
stormskade samt 
udskiftet den ene 
mølle- 
vinge pga. råd.  
 
Indvendig er lokalet 
med møllebutikken 
og billetsalg samt 
kontor og toiletfaci-
liteter til personale 
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og frivillige renove-
ret tilbundsgående. 
 

 
A. Ny udstil-
ling og formid-
ling færdiggø-
res 
 

 
Museet har påbe-
gyndt både renove-
ringen af museets 
udstillingslokale samt 
fornyelse af museets 
udstilling og formid-
ling. 
  
I perioden 2022-
2023 er der fokus på 
at afslutte de sidste 
igangsatte initiativer. 
 

 
1. 
Fysisk opbygning af 
udstilling omkring 
Uldum Mølle og Ul-
dum Kær færdiggø-
res. 
 
2.  
Det formidlings-
mæssige greb i ud-
stillingen koordine-
res med relevante 
fagpersoner på og 
uden for museet.  
Formidlingen af ud-
stillingen færdiggø-
res 
  

 
Bestyrelsen 
Frivillige  
Fagkonsulenter 
Håndværkere  
Glud Museum 
Hjortsvang Museum 
Vejlemuseerne 
Øvrige Museer 

 
B. Renove-
ringsplan 

 
Som led i fremtids-
sikringen af Uldum 
Mølle Museum, skal 
museet udarbejde en 
renoverings- og ved-
ligeholdelsesplan for 
bygningsmassen. 
 

 
1.  
Museet bedes fort-
sætte, den årlige 
gennemgang af 
møllens bygnings-
tekniske konstruk-
tion som indbefatter 
et eftersyn samt ju-
stering og små re-
paration af selve 
møllen. 
 
2.  
Museet bedes udar-
bejde en renove-
ringsplan samt fi-
nansieringsplan for 
større renoveringer 
og vedligehold, som 
mølles bestyrelse 
for nuværende vil 
kunne forudse når 
man ind tænker den 
gængse holdbarhed 
at de forskellige 
trækonstruktioner 
som møllens sam-
lede bygningsmasse 
består af. 
 
3.  
Museet bedes udar-
bejde en opdateret 

 
Hent inspiration hos:  
Glud Museum 
Hjortsvang Museum 
Vejlemuseerne 
Øvrige Museer 
 
Samarbejdet med: 
Fagkonsulenter 
Håndværkere  
Frivillige 
Bestyrelsen  
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risikovurdering 
samt en bered-
skabsplan for møl-
len, som også dæk-
ker de tidsrum hvor 
møllen ikke er be-
mandet. 
 

 
C. Finansie-
ringsplan og 
øget egen ind-
tjening 

 
Museet skal i perio-
den gør en indsats 
for at kunne under-
støtte sin egen drift. 
Som selvejende insti-
tution skal museet på 
sigt være i stand til 
at imødekomme de 
øgede driftsomkost-
ninger, som bl.a. 
stigninger i mar-
kedspriser eller ufor-
udsete udgifter til 
f.eks. større repara-
tioner kan være år-
sag til.  
 

 
Museet bedes sand-
synliggøre f.eks. via 
en finansieringsplan 
hvordan museet på 
længere sigt fortsat 
kan understøtte sin 
egen drift og udvik-
ling. 
 
En finansieringspla-
nen kan bruges som 
et redskab, bl.a. 
i.fm. en løbende pri-
oritering af tiltag på 
museet.  

 
- Museets revisor 
- Konsulent 

 
SAMARBEJDE 
 
 

 
Museet tager i perio-
den del i et nyt for-
midlingsprojekt om 
Hedensted Kommu-
nes historie sammen 
med Glud Museum 
og Hjortsvang Mu-
seum.  

 
Hedensted Kommu-
nes Udvalg for Fæl-
lesskab har i perio-
den 2022-2024 af-
sat 200.000 kr. til 
museumsudvikling 
som udmønstring af 
strategiske kultur-
midler i 2022.  
 
Heraf er 150.000kr. 
afsat til udvikling af 
samarbejdet mellem 
museerne samt He-
densted Kommune.  
 
Proces: 
1. 
Museerne modtager 
fra kommunen den 
overordnede ramme 
for projektet. 
 
2. 
Museerne afleverer 
et fælles projektfor-
slag som godkendes 
af Hedensted Kom-
mune før opstart. 

 
Projektet bliver til i et 
samarbejde mellem de 
tre museumsledere/in-
spektører i drøftelse 
med kulturkonsulenten 
og øvrige interne og 
eksterne samarbejds-
partnere.  
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3. 
Projektet udarbej-
des i perioden ul-
timo 2022 og frem 
til Ultimo 2023.  
 
4.  
Projektet afsluttes 
med en eller flere 
offentligt tilgænge-
lige foredrag/udstil-
linger. 
 

 
BESTYRELSE 
 
 

 
I samarbejde med 
bestyrelsen på mu-
seet afholdes et fag-
kursus, der kan 
opkvalificere besty-
relsen, mølleren og 
de frivillige på Uldum 
Mølle Museum, i bl.a. 
drift og vedligehold 
af det historiske møl-
leværk.  
 
Bestyrelsen inviteres 
til at deltage i et kur-
sus om ”Bestyrelses-
arbejde på museer” 
sammen med besty-
relsesmedlemmer fra 
de øvrige museer i 
Hedensted Kom-
mune. Kurset vil 
have fokus på opkva-
lificering af bestyrel-
sens kompetencer 
samt ansvar og rolle 
som arbejdsgiver. 
 

 
Hedensted Kommu-
nes Udvalg for Fæl-
lesskab har i perio-
den 2022-2024 af-
sat 200.000kr. til 
museumsudvikling 
som udmønstring af 
strategiske kultur-
midler 2022.  
 
Heraf er 50.000kr 
afsat til udvikling af 
museumsbestyrel-
ser. 
 
1. 
Uldum Mølle Mu-
seum tager kontakt 
til Dansk Møllefore-
ning for samarbejde 
om fagkursus.  
Oplægget og budget 
sendes til godken-
delse ved kultur-
konsulent, hvorefter 
kurset fastlægges.  
 
2.  
Hedensted Kom-
mune kontakter 
ODM for bestyrel-
seskursus. Kurset 
fastlægges i samar-
bejde med muse-
umsbestyrelserne. 
 
 
 
3. 
Kurserne afvikles 
hen over 2022 og 

 
Dansk Mølleforening 
 
Organisationen Danske 
Museer 
 
Kurserne bliver tilret-
telagt i et samarbejde 
mellem Kulturkonsulen-
ten og museernes be-
styrelse og leder. 
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2023, med hensyn-
tagen til museernes 
sæson. 
 

 
TILSKUD 
 
Hedensted 
Kommune ud-
betaler en 
gang årligt et 
driftstilskud og 
et løntilskud til 
Uldum Mølle 
Museum. Dog 
udbetales 
løntilskuddet 
ikke direkte til 
Uldum Mølle 
Museum men 
til Glud Mu-
seum, der ad-
ministrerer løn 
for Uldum 
Mølle Museum 
via deres sam-
arbejdsaftale 
med Heden-
sted Kom-
mune. 
 

 
 
 
Kommunen udarbej-
der en årlig oversigt 
over det kommende 
års kommunale drift-
stilskud i december 
hvert år.  
 
Fremskrivningspro-
centen som drift-
stilskuddet fremskri-
ves med, følger KL’s 
pris- og lønfrem-
skrivning. Fremskriv-
ningsprocenten kan 
dog justeres af He-
densted Kommune i 
forbindelse med bud-
getvedtagelsen. 
 

 
 
 
Museets drift-
stilskud udbetales 
en gang årligt. Ra-
ten forfalder: 
 
1.kv. 01.01.2023 og 
2024 
 
Udbetaling af lønt-
ilskud til museet 
forfalder månedligt 
og udbetales i 13 
rater. De 12 rater er 
fordelt på hver må-
ned af året. Dertil 
kommer i januar 
hvert år en ekstra 
rate, som regulerer 
evt. rest- eller over-
skudsbeløb fra fore-
gående års lønud-
betalinger. 
  

 
 
 
-Hedensted  
 Kommune 
-Kulturkonsulent 
-Glud Museum 


