
Sa mme n sl u t n i ng e n a f Mu se  u msf  o r e n in  g e r i Da n ma r k – www.  sa mmu  s.  d k                       

                                                                                            

SAMMUS  

 

Nyhe  d s b re  v nr. 2 6 – Januar 2 0 1 6 – Re d a kti o n: ko  n t a kt@  SAMMU S. d k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofa af Finn Juhl. Foto: DD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

Kl. 10.15 – 11.00                                
Indskrivning samt kaffe/the m. brød Kl. 
11.00 – 11.30                                    
Velkomst:                          
Formand/SAMMUS                    
Københavns Kulturborgmester 
Designmuseets velkomst.      
Formand/Designmuseets Venner                     
Kl. 11.30 – 13.00              
Generalforsamling:                                    
1. Valg af dirigent.                                          
2. Bestyrelsens beretning.                            
3. Indkomne forslag (forslag skal være 
formanden i hænde 8 dage før generalforsaml.)   

4. Aflæggelse af revideret regnskab.       
5. Fastlæggelse af kontingent.                  
6. Valg til bestyrelsen.                                            
På valg er:                                                               
6.1 Hardy Jensen – genopstiller.                         
6.2 Kirsten Nøhr Christiansen – genopst. 
Ønsker at udtræde af bestyrelsen:                    
6.3 Leo Vinther Pedersen.                           
Bestyrelsen indstiller til valg:                            
6.4 Johan Adam Linneballe/Designmu-v                                                                                
7. Valg af to suppleanter.                                          
På valg er:                                                                     
7.1 Jørn Tvedskov – genopstiller ikke.    
7.2 Jens Olufsen – genopstiller. 
Bestyrelsen indstiller til valg:                                
7.3 John Vilhemsen/Kerteminde Mu.F.                                                                
8. Valg af to revisorer.                                             
8.1 Niels G. Sørensen genopstiller.                           
8.2 Svend Åge Krarup genopstiller.                                               
9. Eventuelt.                                                              
9.1 Hilsen fra ODM                                     
v/Formand Frank Allan Rasmussen                
9.2 Hilsen fra FNM  

Kl. 13.00 – 13.45 Frokost 

Kl. 13.45 – 14.30                                         
Foredrag om Designmuseum Danmark  
v/Kommunikationschef                                  
Nikolina Olsen-Rule                                              
Herefter guidet rundtur på Museet.  

Årsmødegebyr: Kr. 250,00                            
Betales ved ankomsten. 

Tilmelding til: mail: john@holmer-as.dk 
eller tel: 40 46 01 12   
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Foto: Designmuseum Danmark – Bredgade 68, 1260 København K 

Årsmøde 2016 

Lørdag d. 12. marts 2016 – kl. 10.30 til 15.30 afholder SAMMUS sit årsmøde 
på ”Designmuseum Danmark” i København.                                                                                       

                                                     

 

Designmuseum Danmark er et af        
Nordens centrale udstillingssteder for 
dansk og international, industriel design, 
kunst- industri og kunsthåndværk. 
Designmuseum Danmark blev grundlagt i 
1890 af Industriforeningen i København 
og Ny Carlsberg Museumslegat.             
Det åbnede første gang for publikum i 
1895 i en helt ny museumsbygning 
beliggende på den nuværende H.C. 
Andersens Boulevard. 

 

Designmuseum Danmark har siden 
1926 haft til huse i en af Københavns 
fineste rokokobygninger, det tidligere 
Kongelige Frederiks Hospital. Bygningen 
blev opført under Frederik V i årene 
1752-57 efter tegninger af arkitekterne 
Nicolai Eigtved og Lauritz de Thurah. I 
begyndelsen af 1920’erne blev 
bygningen istandsat og nyindrettet til 
museumsformål af arkitekterne Ivar 
Bentsen og Kaare Klint.  

 
Museets hovedopgave har fra grund-
læggelsen været at formidle et 
kvalitetsbegreb inden for formgivning. 
Gennem visning af forbilledlige gen-
stande ønskede man at højne niveauet 
inden for danske industriprodukter. 
Museets samlinger skulle således 
fungere som inspirationsbank for 
industriens folk. Derudover ønskede 
man at gøre samtidens forbrugere 
kritiske og kvalitetsbevidste. 

 

  

  

Program: 

mailto:john@holmer-as.dk
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Konference på 

Vesthimmerlands Museum                  

Med borgerne i centrum – en vellykket 
konference om den frivillige indsats.                  
                                                           
Brugerinddragelse og kulturarv var sidst 
i januar i fokus på en konference på 
Vesthimmerlands Museum, hvor rundt 
80 gæster fra store dele af landet var 
taget til Aars for at høre oplæg om dette 
brandaktuelle emne.  

Et af konferencens klare budskaber var, 
at kulturarv skaber identitet, er sam-
fundsudviklende og danner basis for et 
aktivt medborgerskab med store mulig-
heder for bredt engagement af både 
voksne og børn.  

Alle oplægsholdere var enige i, at 
borgerinddragelse forudsætter attrak-
tive platforme i lokalsamfund, på bl.a. 
museer og arkiver, hvorfra engagement i 
den lokale kulturarv kan udfoldes.  

Det blev understreget, at der uden den 
allerede eksisterende kæmpestore 
frivillige indsats, der i dag bliver lagt på 
både museer og arkiver, i borgerfore-
ninger og inden for turismeudvikling, 
ikke ville kunne opnås den store videns-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 og attraktionsforøgelse, som det er 
tilfældet bl.a. i landdistrikter.  

Derfor er brugerinvolvering, borger-
inddragelse og crowdsourcing ikke blot 
en mulighed, men en væsentlig forud-
sætning og betingelse for at kulturarv 
kan udvikles og udfoldes i hele landet.  

Hardy Jensen                                 

Vesthimmerlands Museumsforening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danske Museer 

Museumstjenesten har gennem mere 

end 25 år udgivet tidsskriftet ”Danske 

Museer”. I forbindelse med en relance-

ring er SAMMUS bedt om at deltage i 

redaktionsgruppen. Dette ser vi som en 

unik mulighed for at udbrede også de 

frivilliges arbejde på museerne landet 

over. Mere om dette på vores 

generalforsamling 2016.   

                        
Hans Wegner – Foto: DD  Interiør fra det 20. århundred – Designmuseum Danmark  

 
Verner Panton - Interiør 

 
Opstilling af design fra Arne Jacobsen på Designmuseum Danmark 




