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Årsmøde 2019 
Lørdag d. 16. marts 2019 – kl. 10.15 til 16.00 afholder 

SAMMUS årsmøde i den tidligere politistation i Nyborg, 

Stendamsgade 9, 5800 Nyborg, som nu er administrations 

center for Museum Østfyn.               
SAMMUS inviterer sine medlemmer til Årsmøde og 
generalforsamling 2019 lige ved siden af et af Danmarks i 
øjeblikket største museale restaurereringsprojekter.                 
Nemlig restaureringen af Nyborg Slot, samt de slots nære 
omgivelser af Nyborg By.    

Det bliver i år et ekstraordinært spænden-
de Årsmøde idet Kulturminister Mette Bock 
har givet tilsagn om at deltage i en skarp 
dialog med formand for Organisationen 
Danske Museer ODM, Flemming Just, og 
formand for SAMMUS John Holmer.  

Debatten vil fokusere på ”den moderne frivillige” i 
fortsættelse af ”Danske Museer” ´s særnummer om samme. 
Men måske også komme ind på status for den nye 
fordelingsnøgle for statens støttemidler til Museerne. 

                   Husk at tilmelde jer:    Deadline man. d. 11. marts   

                   Årsmøde 2019 
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VIGTIG ORIENTERING: 

Kulturminister Mette Bock har givet 

tilsagn om at deltage på Årsmødet.  
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Efter årsmødet vil vi bl.a. blive opdateret på byggeprojektet 
og få et smugkig på byggeriet. 

Man må spørge sig selv: Stopper det aldrig? Der dukker 
stadig kæmpe museums projekter op rundt om i landet.    
Lige nu er det i Nyborg, der bygger for næsten en halv 
milliard. Men også på Sjælland på det gamle glasværk ved 
Holme Olstrup bygges på livet løs for ca. 130 millioner. Her 
for at genstarte historien om det gamle glasværk. Det er 
Museum Sydøstdanmark, der er bygherre.  

Om føje tid starter opførelse af et stort nyt museum om 
kvindelejren for flygtninge på Vardeegnen efter 1945 med 
Museet for Varde By og Omegn som bygherre.  

Der vil altid være brug for museumsfrivillige 

Man kan jo gætte på, at med alle de store omkostningstunge 
og flotte museer, vil konkurrence om kunderne blive stor.   
Og museumsfrivillige vil blive meget attraktive at trække til  
museerne. 

Program for Årsmødet: 

Kl. 10.15 – 10.45                                                                

Indskrivning samt kaffe/the m. brød  

Kl. 10.45 – 11.00                                                                  
Velkomst:                                                                 
v/Formand for SAMMUS                                                           
v/Formand for Nyborg Museumsforening                                                     

Kl. 11.00 – 12.15                                                      

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 
uændret kontingent.                                                                         
6. Valg til bestyrelsen.                                                                        
På valg er:                                                                                            
6.1 John Holmer – genopstiller til suppleantpost. 
Bestyrelsen foreslår at nuværende suppleant Steen 
Hjorth vælges til bestyrelsen.                                                      
6.2 Anders Hind – genopstiller ikke.                                       
Nyt bestyrelsesmedlem skal vælges.                                                                                                                                                                                              

7. Valg af to suppleanter.                                                                      
På valg er:                                                                                          
7.1 Steen Hjorth – Foreslås valgt til bestyrelsen.                         
John Holmer opstiller som suppleant.                                              
7.2 Jens Olufsen – genopstiller ikke.                                         
Ny suppleant skal vælges. 

Opsummering:  På generalforsamlingen skal der 
vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

8. Valg af to revisorer.                                                                     
8.1 Niels G. Sørensen – genopstiller.                                                    
8.2 Bente Sørensen – genopstiller.   

9. Eventuelt.                                                                                         

Kl. 12.15 – 13.00 Frokost  

Kl. 13.00 – 13.40 Indlæg om museumsfrivillighed. 
Museumsinspektør Mogens Bo Henriksen udbygger 
Odense Museums artikel fra særnummeret i ”Danske 
Museer”. 

Kl. 13.40 – 14.00 Spørgsmål fra salen. 

14.00 – 14.45 Debat om museumsfrivillighed                                                                         
Deltagere: Kulturminister Mette Bock, Formand for 
ODM, Flemming Just, og formand for SAMMUS, John 
Holmer.                                                                                        
John Holmer kommer med skarpt oplæg som 
kulturministeren og formand for ODM replicere på.  

14.45 – 15.00 Kaffe                                                                               

Kl. 15.00 - 16.00 Status for Nyborg Slot. 

Direktør for Østfyns Museer, Erland Porsmose redegør 
for status for igangværende byggeri på Nyborg Slot.   

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                                                                       

HUSK TILMELDING INDEN OG SENEST 

MANDAG D. 11. MARTS 2019. 
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