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SAMMUS er bredt anerkendt 

Gennem de sidste 12 år – under tidlige-
re formand Jens Olufsens ledelse – er 
”Sammenslutningen af Museumsfore-
ninger i Danmark” blevet anerkendt i 
museumsverdenen, i Kulturministeriet, 
samt i de landspolitiske kredse.                                                    
SAMMUS er indskrevet i den nye 
Museumslov fra 2013 – igennem lovens 
bekendtgørelser – og sidder som fast 
medlem i ”Det Strategiske Panel”, en 
tænketank direkte under Kulturmini-
steren.                                                      
Vores røst høres på højeste sted af 
politikere og professionelle museums-
folk. 

ODM    

På samme måde er der etableret et fast 
og tillidsfuldt samarbejde mellem de 
professionelle museers organisation 
ODM, ”Organisationen af Danske 
Museer” og SAMMUS. Samarbejdet er 
endda af en sådan karakter, at inten-
sivering af samarbejdet kan komme på 
tale. Hvilket denne TEMA-dag vil 
komme nærmere ind på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som ny formand for SAMMUS er det 
nærliggende at overveje: Hvad nu? 
Hvor skal vi videre frem?  

En stor forening                         

med 35-40.000 medlemmer 

”Sammenslutningen af Museums-
foreninger i Danmark” er ikke en lille 
forening for ”nørder”. Vi repræsenterer 
75 forskellige museumsforeninger i  
Danmark med ca. 35-40.000 medlem-
mer. Hvilket svarer til indbyggertallet i 
en mellemstor kommune som Nyborg 
eller Vordingborg Kommuner.                 
Hvilke forventninger kan medlemmerne 
i så stor og vægtig forening ha’ til sin 
landsorganisation? ”Hvad får man”?   

Nye mål   

Vi har tidligere i bestyrelsen drøftet 
organisationens udvikling, men holdt 
fokus på at få organisationen ”stats”-
anerkendt. Vort nye fokus vil være, at 
udvikle SAMMUS til en levende med-
lemsorganisation, hvor ideer og udvik-
ling i medlemsforeningerne nyder 
fremme. Det vil blive de nye sigtemål.  

                           John Holmer, formand  

SAMMUS hjemmeside  

Medlemsforum på foreningens ’nye’ 
hjemmeside er tænkt som et nyt forum 
til udveksling af ideer, erfaringer og 
ikke mindst til præsentation af de 
aktiviteter som vore medlems-
foreninger arrangerer eller medvirker 
til.                                                                              
Alt dette kan være til stor inspiration og 
gavn for vore kolleger rundt i landet.  

Medlemsforum skal være et aktivt rum 
man kan træde ind i, lade sig inspirere 
af, låne fra og bruge af. Det fungerer 
når det bruges og lever. Fungerer 24-7 
og til alle tider. 

Medlemsforum er en lukket gruppe 
d.v.s. at kun medlemsforeninger udsty-
res med et brugernavn og en 
adgangskode. Dette vil ske progressivt 
kort efter temamødet den 25. 
september.  

Medlemsforum får som udgangspunkt 
følgende kategorier: 

 Arrangementer, foredrag, 
rejser  

 Publikationer, årbøger og 
programmer 

 Medlemsblade  

 Kurser 

 Frit forum – udveksling og 
diskussion. 

Vi modtager rigtigt gerne ideer til andre 
kategorier og hører meget gerne derom 
inden tema mødet. Bare send til: 
hardyjensen@email.dk 

Nu skal man jo vare sig med at erklære 
EDB for enkelt; men vi tør godt love, at 
det er nemt at manøvrere i medlems-
forum.  

Ta’ din bærbare med  

Vi har til temamødet inviteret RASMUS 
fra Webitall, som er den virksomhed, 
der har konstrueret vores hjemmeside.  
Han vil introducerer os til brugen af 
medlemsforum.   

På storskærm vil RASMUS gå on-line og  
sætte op, ændre mm.  

 

Skal SAMMUS udvikle sin organisation og sit virkefelt?                 

Fra interesseorganisation 

til serviceorgan for medlemmerne             

 

TEMA-Møde 2015 

Fredag d. 25. september kl. 10.00 – 16.00 på Nyborg Rådhus 

mailto:hardyjensen@email.dk
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RASMUS vil naturligvis også agere som 
rådgiver og svare på brugspørgsmål. 

Ambitionen skal være at alle på 

mødet bliver fortrolige med 
Medlemsforum, som et medie de med 
stor fordel kan bruge i det daglige 
hjemme i foreningen. 

SAMMUS vil blive en vigtig del af den 
lokale museumsforenings daglige virke. 

                   Hardy Jensen, næstformand 

Program: 

Kl. 10.00:  Indskrivning. Kaffe/the/brød.                                                                                                                                                  

Kl. 10.30: Velkomst.                                                  
Erik Rosengaard, Nyborg Kommune 
Ivar Hviid, Nyborg Museumsforening 

Kl. 10.40:                                                     
Nyborg - Verdens Kulturarv                                                            
Mette L. Thøgersen, Museumsinsp. 

Kl. 11.00:                                                                  
www.frivillighedstjek.dk                                
Torben Bundgaard, konsulent                              
Danmarks Idrætsforbund (DIF).  

Kl. 11.50:                                                                 
Hvordan dygtiggøre vi frivillige, så vi 
altid er attraktive for museet.                   
Nils M. Jensen, direktør for ODM, taler 
om kurser for de frivillige i ODM regi. 

Kl. 12.15 – 13.00: Frokost 

Kl. 13.00:                                                         
Hvordan får medlemmerne glæde af 
SAMMUS i hverdagen?                                        
Hardy Jensen, næstformand i SAMMUS 

Kl. 13.20:                                                            
Indføring i Medlemsforum på SAMMUS’ 
nye hjemmeside.                                                 
Ved RASMUS fra Webitall 

Kl. 14.15 – 14.35: Eftermiddagskaffe 

Kl. 14.35 – 15.00:                                   
Afpudsning og afslutning. 

Kl. 15.00 – 16.00:                                          
Rundtur på og omkring Nyborg Slot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding: Kasserer Leo Vinther Pedersen, Haderslevvej 27,                              

6200 Aabenraa - Tlf. 74624830 eller 65480304. E-Mail. lvp@sa.dk 

Deltagergebyret er 200 kr. incl. kaffe og frokost m.v. -  betales ved 

ankomsten. 

Tilmelding senest: Mandag d. 21. september 2015 
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Foto: Østfyns Museum og Nyborg Kommune 
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