DAGINSTITUTIONERNES MUSERUMSFORENING AARHUS
Kolt Skole, Kolt Østervej 45, 8361 Hasselager

ÅRSBERETNING 2020
Aarhus, 26. maj 2021
Kære Foreningsmedlemmer og DMAA-Venner!
Velkommen til Daginstitutionernes Museumsforenings forsinkede generalforsamling for 2020 samt til den rettidige
generalforsamling for 2021. Tak for godt medlemsfremmøde og for jeres interesse for foreningens ve og vel.
Den fortsat eksisterende Corona pandemi har beklageligvis haft en begrænsende effekt på Bestyrelsens
mødevirksomhed og aktivitetsniveau i den forløbne tid. Museumsforeningen har ufrivilligt måttet føre en ret
indadvendt tilværelse og har desværre ikke haft mulighed for at invitere til de medlemsarrangementer, som ellers
reelt var under forberedelse i perioden. De drejede sig om et medlemsbesøg med rundvisning og oplæg i 1974Børnehaven i Den Gamle By samt et besøgsarrangement for medlemmer i Museumsforeningens nye rummelige
lokaler på Kolt Skole.
Af Covid 19-hensyn måtte det årlige antal bestyrelsesmøder i 2020 reduceres til det halve. Bestyrelsens fælles hele
arbejdsdage, hvis formål er at arbejde konkret og intenst med forskellige registrerings- og arkiveringsopgaver, måtte
indskrænkes til en enkelt arbejdsdag. Derudover har vi beklageligvis to gange måttet aflyse foreningens
generalforsamling.
Tilsvarende det øvrige arbejdsduelige Danmark blev også Museumsforeningens bestyrelsesmedlemmer den 11.
marts 2020 af landsmoder Fru Frederiksen bedt om at ”arbejde hjemmefra”.
Forinden nåede bestyrelsen dog at afholde to møder. På årets første møde blev bestyrelsen præsenteret for en
donation i form af et meget stort og detaljeret dokumentationsmateriale fra 20-børns Børnehaven Bentesvej i
Brabrand. Materialet er fra 1970´erne og er indsamlet og bearbejdet af blandt andre Claus Jensen, Dorthe Laustsen,
Bente Sanden, Lisbeth Saugmann, Ellen Christensen samt andre af børnehavens ansatte i de sene 1970´ere.
På institutionsområdet var den tid præget af livlig debat om den strukturerede pædagogik. Dels minimerede
børnehavens størrelse behovet for struktur i pædagogisk praksis og dels var Børnehaven Bentesvej stærkt inspireret
af seminarielærerne Flemming Mouritzen og Niels Mors´s interesse for børns egne fortællinger, rim og remser. Den
store mængde materiale omfatter tegninger, tekster, bøger, albummer, lysbilleder med varierende temaer – familie,
fødselsdage, ture, alternative koloniophold, natur, boligforhold, institutionsindretning m.v.
Tidsskriftet Børne- og Ungdomskultur, BUKS, har også vist interesse for materialet og har i deres seneste nummer,
BUKS nr. 64, udgivet en spændende artikel baseret på dette 1970´er materiale fra Børnehaven på Bentesvej.

Museumsforeningen er klart motiveret for i en given fremtid at deltage i et samarbejde med involverede parter i
forsøg på at finde overkommelige formater for formidling og præsentation af det særdeles solide og vægtige
materiale om en pædagogisk praksis og hverdagsliv i en daginstitution en dag i 1976. Vi ser med glæde frem til et
videre samarbejde om sagen.
Et andet projekt, som har holdt bestyrelsen intensivt beskæftiget over en rum tid, handler om Museumsforeningens
hjemmeside www.dagmus.dk. I samarbejde med foreningens IT supporter har vi længe arbejdet med at tilrette
hjemmesiden. Det sker især med fokus på hjemmesidens centrale menupunkt: ”Samlingen”.
Hensigten med arbejdet er at gøre det mere overskueligt for besøgende på hjemmesiden at finde rundt i den store
mængde af indsamlede genstande og materialer, som ”Samlingen” består af.
De tekniske ændringer på hjemmesiden vedr. etablering af nye hovedkategorier med dertil hørende underkategorier
blev færdiggjort af vores IT supporter i løbet af efteråret. Bestyrelsesmedlemmer har siden da brugt og bruger
fortsat mange hjemmearbejdsdage på den ret omfangsrige og tidskrævende opgave at overføre samlingens enkelte
elementer til hjemmesidens nye kategorisystem.
På grund af Covid 19 smittetal og restriktioner undlod bestyrelsen at afholde møder i perioden marts-september.
Uanset antal møder gør bestyrelsen sig dog stort set hver gang overvejelser over museumsforeningens fremtid,
herunder bl.a. mængden af foreningsopgaver og ressourcer, der er til rådighed, foreningens økonomi, ønsket om et
større antal foreningsmedlemmer, fleksibilitet og udvidelse i forhold til antal bestyrelsesmedlemmer samt ideer til
spændende medlemsarrangementer.
Jævnligt drøfter vi eksempelvis:
-

en realistisk arbejdsplan for to store arkiverings- og sorteringsopgaver, som venter. De drejer sig om
”Arkivalier” samt ”Fotos, Film og Dias”.
Ønsket om en stabil og kyndig fotograf til fotografering af div. genstande og materialer. Hvor er han/hun?
Hvordan skaffer vi flere medlemmer? Kan pædagogstuderende tilbydes gratis medlemskab med henblik på
at tiltrække en yngre medlemsskare?
Foreningens økonomi står ret stille. Hvordan skaffer vi yderligere kapital? Reklamer på hjemmesiden?
Ansøgning om fondsmidler? Foreningsgaver/donationer?
Synlighed og udadvendt virksomhed? Hvordan skaber vi opmærksomhed om foreningen. Annoncering? En
PR gruppe?
Enighed om, at aktivitet på facebook samt salg af postkort og DMÅ-skrifter fra hjemmesiden indstilles.

Her på side sidst har årsberetningen muligvis udviklet sig til punktet ”fremtidigt arbejde”!
Det får være. Men håber dog, at foreningens årsberetning i aftenens løb vil give inspiration til lidt konstruktiv
diskussion og et par gode ideer.
Sluttelig en stor tak for jeres trofaste medlemskab, donationer og anden støtte til foreningens arbejde. Vi håber at
kunne invitere jer til medlemsarrangementer i løbet af efteråret 2021.
Tak for opmærksomheden.
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