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Efter at have budt velkommen til 
årsmødet, og ikke mindst til formand 
for Forbundet af Norske Museums-
venner, Lauritz Dorenfeldt, samt dir. 
Nils m. Jensen, Organisationen 
Danske Museer, ODM, kom formand 
Jens Olufsen bl. a. ind på følgende:  

Siden sidst                                                   

Siden sidste generalforsamling er der 
afholdt 3 bestyrelsesmøder. Hertil 
kommer årsmødet og temadagen.   
Vi har deltaget i møder med bl.a. 
ODM, Kulturstyrelsen, samt forenin-
ger rundt om i landet. Karens Mindes 
Venner i Grindsted fejrede 25 år 
jubilæum i september, hvor jeg 
havde fornøjelsen at deltage. Af 
gode grunde var vi ikke repræsen- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teret ved WFFMs årsmøde i Seoul, 
Sydkorea i 2013. 

I år afholdes årsmødet i Berlin, hvor 
det kombineres med den kongres, 
som WFFM arrangerer hvert 3 år. 
Det finder sted fra den 14 -17. maj. 
Da det således finder sted i vores 
baghave, har bestyrelsen besluttet at 
sende mig af sted, så vi endnu en 
gang kan vise flaget internationalt. 

Det gode nordiske samarbejde be-
kræftes ved at formanden for For-
bundet af Norske Museumsvenner 
Lauritz Dorenfeldt er med her i dag. 
Vi var inviteret til norske årsmøde, 
men kunne desværre ikke deltage. 
Jeg har været i kontakt med den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svenske formand Göran Groth, der 
fortæller, at ”Forbundet Sveriges 
Museumsvenner” er ændret og blev-
et til Forbundet af Sveriges Venne-
foreninger for Kunst og Kultur og er 
dermed blevet meget bredere funde-
ret. De er fortsat medlem af WFFM. 

Kontakten til medlemmer 

Kontakten til medlemmerne sker via 
nyhedsbreve og hjemmesiden. 

Nyhedsbrevet, der nu udsendes 

pr. mail, har fået et mere farverigt 
layout med billeder og med en over-
kommelig tekst. Brevet produceres 
af John Holmer. Vi opfordrer med-
lemmerne til at komme med bidrag. 

Hjemmesiden Sammus.dk.er 

vores dårlige samvittighed. Den 
trænger virkelig til et løft. Vi har 
derfor sparet penge op, så der er råd 
til at forny den. Det vil vi snarest tage 
hul på. 

Ansigtet udadtil.  Endeligt har 

Preben Sørensen og Peter Storm 
skrevet artikler til Danske Museer. 

 

 

Årsmøde 2014 i Næstved 

spændende og velbesøgt 

 
En tredjedel af foreningens medlemmer var repræsenteret. 

Besøg både fra Norge og fra vigtige samarbejdspartnere, og 

traditionen tro bød en borgmester velkommen til årsmødet 
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Høringssvar.                

SAMMUS har afgivet et par hørings-
svar til lovforslag, hvor det ene svar 
ligefrem medførte ændringer i lov-
forslaget, som så senere blev vedtag-
et af folketinget. 

Enkelte foreninger har vi haft kon-
takt med vedrørende problemstil-
linger om samarbejdet med det 
pågældende museums ledelse og 
bestyrelse.  

Kontakt os: Så opfordringen må 

lyde: Hold SAMMUS orienteret. Vi 
yder gerne bistand, hvis det er til-
rådeligt.  

De store fusioner har bragt 
museumsforeningernes deltagelse i 
bestyrelsesarbejdet i spil. Værn om 
den indflydelse, vi traditionelt har 
haft. Selv som frivillige og ulønnede 
kan vi bidrage professionelt!! 

Medlemstal.                          

Sammenslutningens medlemstal er i 
øjeblikket på 72 foreninger. Jeg vil 
gerne byde Ølgod Museumsforening, 
Hjerl Hedes Venner og Design-
museets Venner velkomne som nye 
medlemmer i SAMMUS. 
Designmuseet er repræsenteret i dag 
ved formanden, Johan Linneballe. 

Glasmuseets Venner, Ebeltoft og 
Mosede Forts Venner har meldt sig 
ud. Min mail til Glasmuseets Venner 
om årsagen til udmeldelsen er des-
værre ikke blevet besvaret. 

Milepæle for SAMMUS.                                      

2013 bragte to væsentlige ting for os 
på banen, som vi kan være stolte af: 

1. Den ene er den nye bekendt-

gørelse om rådgivning på museums-
området, der trådte i kraft 1. maj, 

hvorved Det strategiske Panel og 

tre Museumsudvalg blev en realitet 
som nye rådgivende organer på 
museumsområdet. 

Vi har grund til at være stolte af, at 
bekendtgørelsen fastslår, at Sam-
menslutningens formand er født 
medlem af at Det Strategiske Panel. 

Det er en milepæl for vores virke, at 
Sammenslutningen på den måde er 
blevet lovfæstet og dermed 
blåstemplet. 

Panelets opgave er at identi-

ficere udviklingsmuligheder og 
potentialer på museums-området 
generelt, samt afgive indstilling om 
nationale strategier og indsatsom-
råder i relation til Kulturstyrelsens 
udmøntning af tilskud til udvikling af 
museumsområdet. Det er endvidere 
føjet til, at panelet skal tage hensyn 
til mangfoldigheden og diversiteten 
blandt museerne. Det er altså et 
organ, der skal rådgive kulturmini-
steren og Kulturstyrelsen på det helt 
overordnede plan. 

Panelet består af 20 medlemmer 
bredt sammensat, dog således at 
halvdelen af medlemmerne kommer 
fra museerne. Formanden er muse-
umsdirektør Flemming Just, Sydvest-
jyske Museer. Provinsmuseerne er 
godt repræsenteret. Jeg er den ene-
ste, der repræsenterer det ulønnede 
folkelige bagland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herudover er der nedsat 3 museums-
udvalg, som er fagudvalg på kultur- 
natur og det kunsthistoriske område. 
Udvalgene skal bidrage til udmønt-
ningen af fastlagte nationale strate-
gier og afgive indstilling på tilskuds-
området. De tre udvalg består af op 
til 8 medlemmer. I september gik 
arbejdet i gang. Der er i panelet 
afholdt 3 møder, senest i 

Mandags. Efter en tøvende start, har 
man besluttet med afsæt i Muse-
ernes  samfundsmæssige rolle at 
identificere nogle udviklingstemaer. 
Det er meget bredt lagt op. Det skal 
gerne ende med noget brugbart 
strategiske set, så der skal koges ned 
til nogle konkrete emneområder. Det 
lykkedes i nogen grad i mandags. 

Museerne er som sagt godt 
repræsenteret, så det har god 
mening, at ODM har valgt at afholde 
formøder for at stemme synspunkter 
af. Jeg har med stor glæde taget 
imod buddet om at deltage i disse 
møder. 

2. Det andet er etableringen af et 

netværk kaldet det frivillige kulturel-
le foreningsnetværk.                               
Sammen med Foreningen af Kulturel-
le Samråd har vi medvirket til at ska-
be dette netværk af landsforeninger 
på det frivillige kulturelle område. 
Ideen blev med held prøvet af i april 
sidste år og fulgt op af et todages 
Netværksmøde i september.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I øjeblikket er ca. 15 landsforeninger 
tilknyttet. Bl.a. Sammenslutningen af 
Kunstforeninger, Teaterforeninger, 
og Lokalhistoriske Arkiver. 

Formålet er bl.a. og især at få synlig-
gjort det meget betydningsfulde 
arbejde de frivillige kulturelle for-
eninger på mangeartede områder 
gør for at skabe kulturtilbud her i 
landet. 
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På det sociale og sundhedsmæssige 
område er der en enorm politisk 
interesse for styrke den såkaldte 
velfærdsbevarende frivillighed med 
penge og rammer. Den samme inter-
esse ses ikke på kulturens område.  

Vellykket TEMA dag.                             

Vi havde en vellykket og velbesøgt 
Temadag på Holstebro Museum med 
mange gode indlæg. Tak til Holstebro 
Museumsforening og Holstebro 
Museum for bistand. 

Vi vil igen i år arrangere en temadag. 
Museumsdirektør Fl. Just vil gerne 
bidrage med værtsskab i Esbjerg. 

Kulturstyrelsens Museumsmøde 
afholdes i Nyborg den 22/9 2014. 
Lige som i 2013 regner vi med at lade 
os repræsentere.   

Næste Årsmøde.                      

Det er endnu ikke fastlagt, hvor næ-
ste årsmøde afholdes. Vi tager gerne 
i mod tilbud om værtskab.  

Uheldig kritik af museerne.                                 

Afslutningsvis må jeg desværre 
henlede opmærksomheden på 
Rigsrevisionens beretning om de 
statsanerkendte museers sikring af 
kulturarven, der udkom for få dage 
siden. Det er ikke rar læsning, når 
museerne kritiseres for ikke på 
tilstrækkelig vis at løse en af deres 
kerneopgaver, nemlig gennem 
indsamling, registrering og bevaring 
at sikre kulturarven. Dertil kommer, 
at Kulturstyrelsens tilsyn på dette 
område kritiseres som utilstræk-
keligt. 

Tak til bestyrelsen.                

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et 
godt, behageligt og konstruktivt sam-
arbejde. Sammenslutningen drives af 
bestyrelsens medlemmer. Der er ikke 
noget sekretariat til hjælp. Der er et 
begrænset budget. Der skal derfor 
ydes et stort stykke arbejde af os – 
efter bedste evne. Dette bør man 
tage i betragtning, når man bedøm-
mer resultatet af bestyrelsens 
arbejde. 

 

Tak til samarbejdspartnere.              

Tak til ODM for et godt samarbejde. 
Tak til Kulturstyrelsen som uden 
tøven stiller op, når vi beder om et 
indlæg. Det gælder også museums-
ledere og medarbejdere ude i landet 

Endnu en gang tak til Næstved Muse-
umsforening og Museum Sydøst-
danmark for bistand til årsmødet her 
i Næstved. 

Tak til medlemmerne.                              

Endelig og ikke mindst tak til 
medlemsforeningerne, som tror på, 
at det er en god ide at samle de 
folkelige kræfter bag de danske 
museer og dermed den danske 
kulturarv med det formål; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter valg består bestyrelsen af:    
Jens Olufsen, formand                     
Ringkøbing Museumsforening.             
John Holmer, Nyhedsbreve og 
Hjemmeside – Museumsforening 
Sydsjælland og Møn.                         
Leo Vinther Pedersen, kasserer 
Aabenraa Museums Venner.              
Kirsten Nøhr Christiansen 
Arbejdermuseets Venner.                     
Hardy Jensen                             
Vesthimmerlands Museumsforening. 
Suppleanter:                                     
Niels Bork                                   
Museumsforening for Hals Museum. 
Jørn Tvedskov                                
Museumsforening for Kerteminde og 
Omegn.  
Revisorer: Hanne Bondrup Sørensen, 
Middelfart Museumsforening og 
Niels G. Sørensen                                     
Sorø Museumsforening   

At styrke og udvikle det folke-

lige engagement i museumsarbejdet 
til gavn for museerne. 
 

At synliggøre de betydelige 

folkelige kræfter bag de danske 
museer. 
 

At sikre indflydelse. At sikre 

museumsforeningernes indflydelse 
på den aktuelle og fremtidige 
kulturpolitik. 
 

At sikre samarbejde. At sikre 

et inspirerende samarbejde mellem 
museumsforeninger i ind- og udland. 
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Mad er også kulturarv 

 

 

 

Som vanligt blev årsmødet flot be-
værtet og ingen forsamling af 
museumsfolk uden både noget til 
hovedet og noget godt til maven.  

Foredrag om Næstved og 

ekskursion til Herlufsholm 

Efter frokosten fortalte museums-
leder Palle Birk Hansen, Næstved, 
om Næstved Bys historie. Om nogen 
kender P.B.H. de tankevækkende 
detaljer i den spændende udvikling 
Næstved har gennemlevet siden 
oldtiden.  

 

Dette Nyhedsbrev:                                
Tekst: Jens Olufsen                                      
Foto og redaktion: John Holmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmødet blev afsluttet med en to timers helt enestående rundvisning på Herlufsholms Kostskole. 

 

 


