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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 givne pe-
riode. Målene skal have en god sammenhæng med de politiske prioriterede temaer i mu-
seumspolitikken. De valgte mål skal som udgangspunkt nås inden for den eksisterende 
økonomiske ramme, der er tildelt museet. Kerneydelsen og museets service til de besø-
gende 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 Hjortsvang Museum og Kultur & Fritid omhandler indsatser 
som parterne er enige om understøtter museets udvikling på de valgte indsatsområder. 
 
 
Udviklingsmål Hjortsvang Museum 2022-2023 
 
Indsatsområde Udviklingsmål Handling Samarbejdspart-

nere 
 
UDVIKLING  
 
Udvikling af 
Hjortsvang Mu-
seum er herun-
der delt op i fem 
indsatsområder 
benævnt A-E. 
 
 
 

 
Museet har forud for 
denne aftale nået flere 
af de udviklingsmål, 
som denne udviklings-
aftale understøtter.  

 
Museet har i perio-
den 2020-2022 fo-
retaget flere større 
udvendige renove-
ringer bl.a. opbyg-
ning af en 
scene/træterrasse, 
som til hverdag kan 
bruges til bord og 
bænke til gæster, 
samt som scene 

 
-Bestyrelsen 
-Frivillige  
-Fagkonsulenter 
-Håndværkere  
-Hedensted Kom- 
 mune 
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ved større arrange-
menter med musik 
eller teater.  
 
Indvendigt er flere 
lokaler løbende 
renoveret og udstil-
lingen fornyet bl.a. 
med interaktiv lyd 
og fotoatelier. Et 
nyt lokalet til 
krostue er renove-
ret og nyindrettet 
med plads til sid-
dende gæster ved 
omvisninger. Lige-
ledes har caféen i 
Hattinghuset under-
gået en større 
renovering. 
Museet har yderli-
gere i perioden 
gennemgået alle 
museets magasiner, 
og har i den forbin-
delse ryddet op 
samt bortskaffet en 
række genstande. 
 

 
A. Ny udstilling 
og formidling af 
 Linnerup Sogns 
Brugsforening, 
nu i daglig tale 
kaldet "Brugsfor-
eningen" færdig-
gøres 
 

 
Museet påbegyndte i 
2021-2022 renoverin-
gen af museets ma-
skinhal med opbygning 
og indretning af et lo-
kale, til formidling af-
Brugsforeningen, i den 
ene ende af maskinhal-
len. Brugsforeningen er 
opbygget så den både 
kan bære at stå ube-
mandet i hverdagen, 
samt bemandet som 
”levende værksted”, 
ved større arrangemen-
ter med udskænkning 
og salg af forskellige lo-
kale varer. 
  

 
1. 
Fysisk opbygning af 
udstilling omkring 
Brugsforeningen 
færdiggøres. 
 
2.  
Det formidlings-
mæssige greb i ud-
stillingen koordine-
res med relevante 
fagpersoner på og 
udenfor museet. 
Formidlingen i ud-
stillingen færdiggø-
res.  
 
Projektet er afslut-
tet og taget i brug i 
sensommeren 
2022. 
 

 
Arbejdet med 
brugsforeningen 
blev tilvejebragt 
med hjælp fra Mu-
seets bestyrelse og 
de frivillige. 
Inspiration og 
samarbejde er fo-
regået mellem Bin-
deballe Købmands-
gård, den gamle 
by, Hjortsvang Lo-
kalhistoriske Arkiv, 
Lokalarkivet i Tør-
ring samt Køb-
mand Mølgaards 
familie. 
Endvidere har mu-
seet fået stor 
hjælp af lokale der 
har bidraget med 
originale gen-
stande fra Linnerup 
Brugsforening. 
 

B.     
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”Ladeprojektet” 
 
Et nyt multifunk-
tionel formid-
lingslokale til 
gæstemodta-
gelse evt. muse-
umsbutik 
 

Museet påtænker at re-
vitalisere den nordvest-
lige del af lade-bygnin-
gen på Vroldgaard, 
med opbygning og in-
dretning af et multi-
funktionelt opvarmet 
lokale, der kan bruges 
til flere forskellige for-
mål bl.a. ny gæste-
modtagelse/billetsalg. 
 
Museet har på nuvæ-
rende tidspunkt søgt og 
fået de fondsmidler 
som skal til, for at rea-
lisere projektet.  
Museets budgetramme 
er dog skredet pga. de 
voldsomt stigende mar-
kedspriser. Projektets 
omfang er ved besty-
relsesmødet d. 14. sep. 
2022 reduceret, så pla-
nerne kan gennemføres 
med det nuværende 
budget.  
Derfor er renovering af 
loftet, ind over laden, 
til lokalarkivet pt. ud-
skudt. 
 

Hedensted Kom-
mune opfordrer 
Hjortsvang Museum 
til løbende at til-
passe Ladeprojektet 
til museets budge-
tramme for projek-
tet, så projektet 
kan realiseres inde-
for den planlagte 
tidsramme. 
 
Museet oplyser at 
Ladeprojektet for-
ventes at stå fær-
digt i sommeren 
2024.  
 
Museet skal i perio-
den 2022-2024 
have fokus på at af-
slutte Ladeprojek-
tet. 
  

-Bestyrelsen 
-Frivillige  
-Fagkonsulenter 
-Håndværkere  
-Hedensted Kom- 
 mune 
-Fonde 

 
C.  
Udviklings og 
vedligeholdelses-
plan 
 

 
 
Som led i fremtidssik-
ringen af Hjortsvang 
Museum skal museet 
udarbejde en renove-
rings- og vedligeholdel-
sesplan for bygnings-
massen. 
 

 
1.  
Museet bedes udar-
bejde en 3-årig 
renoverings- og 
vedligeholdelses-
plan for bygnings-
massens udvendige 
og indvendige vedli-
gehold og drift. 
 
2.  
Museet bedes udar-
bejde en 3-årig fi-
nansieringsplan for 
den 3 årige renove-
ring og vedligehold. 
 
3.  
Museet bedes udar-
bejder en opdateret 
risikovurdering 
samt en bered-
skabsplan. 

 
 
Inspiration:  
-Glud Museum 
-Uldum Mølle 
Muse-    
 um 
-Vejlemuseerne 
-Øvrige Museer 
 
Samarbejdspart-
nere: 
-Fagkonsulenter 
-Håndværkere  
-Frivillige 
-Bestyrelsen  
 
Museet finder i 
samarbejdet med 
SAMMUS, pas-
sende ligesindede 
museer at arbejde 
sammen med sær-
ligt ifm. udarbej-
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 delsen af   
renoverings- og 
vedligeholdelses-
plan samt risiko- 
og beredskabsplan. 
 
Planen udarbejdes 
endvidere i samar-
bejde med muse-
ets bestyrelse og 
frivillige håndvær-
kere. 
 

 
D. Finansierings-
plan  

 
Museet skal i perioden 
arbejde med en dyna-
misk finansieringsplan, 
som årligt opdateres i 
overensstemmelse med 
drift- og udviklings pro-
jekter. 
 

 
Museet bedes udar-
bejde en 3-årig fi-
nansieringsplan for 
museets drift og 
udvikle. 
 
Finansieringsplanen 
skal bruges som et 
styringsredskab, 
der afstemmes med 
øvrige tiltag på mu-
seet.  
  

 
- Bestyrelsen 
- Museets revisor 
- Konsulent 

 
E. Plan for øget 
egen-indtjening 

 
Museet skal i perioden 
arbejde målrettet på at 
øge sin egen-indtje-
ning. Som selvejet in-
stitution skal museet 
være i stand til at imø-
dekomme de øgede 
driftsomkostninger som 
bl.a. stigninger i mar-
kedspriser eller uforud-
sete udgifter til f.eks. 
større uforudsete repa-
rationer kan være år-
sag til.  
 

 
Museets indtjening 
skal som minimum 
stemme overens 
med museets udgif-
ter. Derfor skal mu-
seet, som supple-
ment til det kom-
munale tilskud, 
sikre at museets 
drift er rentabel. 
Dette ansvar på-
lægge museets be-
styrelse. 

 
- Bestyrelsen 
- Museets revisor 
- Konsulent 

 
SAMARBEJDE 
 
 

 
Museet tager i perioden 
del i et nyt formidlings-
projekt om Hedensted 
Kommunes Historie 
sammen med Glud Mu-
seum og Uldum Mølle 
Museum.  

 
Hedensted Kommu-
nes Udvalg for Fæl-
lesskab har i perio-
den 2022-2024 af-
sat 200.000kr. til 
museumsudvikling 
som udmønstring af 
strategise kultur-
midler i 2022.  
 
Heraf er 150.000kr. 
afsat til udvikling af 

 
-Glud Museum 
-Uldum Mølle Mu-
seum 
-Lokalarkiverne 
-HKLS (Hedensted 
Kommunes Lokal-
historiske Sam-
menslutning) 
-Hedensted Kom-
mune 
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samarbejdet mel-
lem museerne samt 
Hedensted Kom-
mune.  
 
Proces: 
 
1. 
Museerne modtager 
fra kommunen den 
overordnede 
ramme for projek-
tet. 
 
2. 
Museerne afleverer 
et fælles projektfor-
sag som godkendes 
af Hedensted Kom-
mune før opstart. 
 
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. 
 

Projektet bliver til i 
et samarbejde 
mellem de tre mu-
seets leder/inspek-
tører i drøftelse 
med kulturkonsu-
lenten og øvrige 
interne og ek-
sterne samarbejds-
partnere.  

 
BESTYRELSE 
 
Der er planlagt 
to separate akti-
viteter for at 
styrke museer-
nes bestyrelser i 
det frivillige ar-
bejde de udfører 
på vegne af 
hvert museum.  
 

 
1. 
På Hjortsvang Museum 
afholdes en inspira-
tionstur, der kan 
opkvalificere bestyrel-
sen og museumslede-
ren ift. de nye formid-
lingstiltag som museet 
løbende udvikler samt 
ifm. opdatering af for-
midlingen i de faste ud-
stillinger. Inspirations-
dagen tjener yderligere 
det formål at styrke ar-
bejdsglæden og fælles-
skabet i bestyrelsen på 
Hjortsvang Museum. 
 
2. 
Bestyrelsen deltager 
sammen med bestyrel-

 
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 mel-
lem museerne samt 
Hedensted Kom-
mune.  
 
1. 
Hjortsvang Museum 
har planlagt en in-
spirationsdag til 

 
Kulturkonsulent 
 
1. 
Den Gamle By 
 
2. 
Organisationen 
Danske Museer 
 
Kurserne bliver til-
rettelagt i et sam-
arbejde mellem 
Kulturkonsulenten 
og museernes be-
styrelse eller leder. 
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sesmedlemmer fra de 
øvrige museer i Heden-
sted Kommune i et kur-
sus om ”Bestyrelsesar-
bejde på museer”. Kur-
set vil have fokus på 
opkvalificering af be-
styrelsens kompetencer 
samt ansvar og rolle 
som arbejdsgiver. 
 

Den Gamle By i 
Aarhus samt til 
Svostrup Kro. Da-
gen afrundes med 
en temaaften, hvor 
dagens indtryk og 
ideer til fremtidige 
formidlingstiltag 
fremlægges og 
samles i et idekata-
log.  
 
2.  
Hedensted Kom-
mune kontakter 
ODM for bestyrel-
seskursus. Kurset 
fastlægges i samar-
bejde med muse-
umsbestyrelserne. 
 
Kurserne afvikles 
hen over 2022 og 
2023, med hensyn-
tagen til museerne 
sæson. 
 

 
TILSKUD 
 
Hedensted Kom-
mune udbetaler 
en gang årligt et 
driftstilskud og et 
løntilskud til 
Hjortsvang Mu-
seum.  
Bestyrelsen har 
på bestyrelses-
mødet d. 5. okt. 
2022 vedtaget at 
Hjortsvang Mu-
seums Bestyrelse 
fra 1. januar 
2023 selv ønsker 
at administrerer 
løn via Heden-
sted Kommune, 
udenom Glud 
Museum som 
hidtil har vareta-
get opgaven. 
 

 
 
 
Kommunen udarbejder 
en årlig oversigt over 
det kommende års 
kommunale drift-
stilskud i december 
hvert år.  
 
Fremskrivningsprocen-
ten som driftstilskuddet 
fremskrives med, følger 
KL’s pris- og lønfrem-
skrivning. Fremskriv-
ningsprocenten kan 
dog justeres af Heden-
sted Kommune i forbin-
delse med budgetved-
tagelsen. 
 

 
 
 
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 
måned af året. Der-
til kommer i januar 
hvert år en ekstra 
rate, som regulerer 
evt. rest- eller over-
skudsbeløb fra fore-
gående års lønud-
betalinger. 
 
Der skal for perio-
den fra 1. jan. 2023 
og frem udarbejdes 

 
 
 
-Hedensted  
 Kommune 
-Kulturkonsulent 
-Glud Museum 
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en samarbejdsaftale 
om lønadministra-
tion mellem Hjort-
svang Museum og 
Hedensted Kom-
mune jf. Hedensted 
Kommunes samar-
bejdsaftale om lø-
nadministration 
med Glud Museum. 
 
  

 


