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Årsmøde 2018 
Lørdag d. 17. marts 2018 – kl. 10.30 til 16.00 afholder 
SAMMUS årsmøde på det verdensberømte nye Museum 
Tirpitz ved Blåvand. SAMMUS inviterer sine medlemmer til 
Årsmøde og generalforsamling 2018 i et verdensberømt 
museum. Det danske arkitektfirma BIG har tegnet det nye 
Tirpitz. I det fredede klitlandskab, bag den gamle 
kanonbunker fra Anden Verdenskrig, har arkitekterne skabt 
et spektakulært museum, der ligger skjult under sandet. 
Under overfladen findes fire store udstillingsgallerier samt 
café og butik. 

 

 

 

 

 

Tirpitz var et tysk slagskib. Det var opkaldt efter den tyske 
admiral Alfred von Tirpitz, og et større søsterskib til 
Bismarck. Besætningen bestod af 90 officerer og 2.300 
mand. Skibet kunne nå op i en fart på 31 knob, havde otte 
femten-tommers kanoner, og var udstyret med op til fire 
Arado Ar 196 observationsfly. Ved nytår 1941/42 var Tirpitz 
klar til tjeneste. Man genbrugte navnet til bunkerne ved HO.  

Tirpitz blev sænket af allierede bombefly den 12. november 
1944 i Håkøybotn vest for Tromsø. Næsten 1.000 tyske 
sømænd omkom i den forbindelse.    
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Program for Årsmødet: 

Kl. 10.15 – 10.45                                                                

Indskrivning samt kaffe/the m. brød  

Kl. 10.45 – 10.50                                                                  
Velkomst:                                                                 
v/Formand for SAMMUS                                                           
v/Formand for Varde Museumsforening                                                     

Kl. 10.50 – 11.45                                                      

Generalforsamling:                                                                    

1. Valg af dirigent.                                                                             

2. Bestyrelsens beretning.                                                                      

3. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i 
hænde 8 dage før generalforsamlingen).                                                

4. Aflæggelse af revideret regnskab.                                                   

5. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at 
kontingentet hæves således: Grundbeløb: Kr. 200,00 + 
kr. 2,00 for hvert enkeltmedlem.                                                               

6. Valg til bestyrelsen.                                                                        
På valg er:                                                                                            
6.1 Hardy Jensen, næstformand – genopstiller.                                                    
6.2 Per M. Holm, kasserer – genopstiller.                                                             
6.3 Johan Adam Linneballe – genopstiller ikke.                                                                                      

7. Valg af to suppleanter.                                                                      
På valg er:                                                                                          
7.1 John Vilhelmsen – genopstiller ikke.                                               
7.2 Jens Olufsen – genopstiller.                                             

8. Valg af to revisorer.                                                                     
8.1 Niels G. Sørensen – genopstiller.                                                    
8.2 Svend Åge Karup - genopstiller ikke.    

9. Eventuelt.                                                                                         

Kl. 11.45 – 12.30 Indlæg af Formand for ODM 
Flemming Just, direktør for Vestjyske Museer                                                                                                                                          

Kl. 12.30 – 13.15 Frokost  

Kl. 13.15 – 14.00 Indlæg af museumsdirektøren                                                                     
Claus Kjeld Jensen, direktør for Vardemuseerne 

14.00 – 14.30 Indlæg af formand for SAMMUS                                                                         
John Holmer om landsforeningen i et vadested. 
”Kampen for de frivilliges berettigelse”. Nye tider.                                                                                

14.30 – 14.45          Kaffe                                                                               

Kl. 14.45 - 16.00     Rundtur på Museet  

Årsmødegebyr: Kr. 250,00 pr. person indbetales inden 
årsmødet til SYDBANK på konto:                                               
Reg.nr. 7910 Konto nr. 0185408                                                       

Tilmelding til kasserer, Per M. Holm:                                                                 
E-mail: permholm@stofanet.dk – Tel: 40 27 10 44                                                                       

Foto: Oversigtsfoto er fra museets hjemmeside, resten af JH. 

Foreningens økonomi 

Allerede på sidste års generalforsamling kunne 

bestyrelsen forudsige, at foreningens nuværende 

økonomiske basis ikke kunne holde. Med de tiltag 

bestyrelsen har taget for at fastholde og udbygge 

foreningens profil i museumslandskabet kan de 

nuværende indtægter ikke dække udgifterne. Små 

udsving får øjeblikkelig uholdbare økonomiske 

konsekvenser. Derfor foreslår bestyrelsen en 

kontingentforhøjelse. 

Apropos Kontingent:   

Med dette nyhedsbrev udsendes kontingent-

opkrævning. Vi beder venligst foreningerne snarest 

muligt opgøre og indsende deres kontingent til 

landsforeningen, da kassen er noget slunken. 
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