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Klik her for at vise indholdet i din browser

SAMMUS Nyhedsbrev #71, juni 2021

I dette nyhedsbrev kan du bl.a.

læse om, hvordan I tilmelder jer til SAMMUS årsmøde/generalforsamling
se en sommerhilsen fra SAMMUS' bestyrelse
se nogle af resultaterne fra SAMMUS' medlemsundersøgelse
læse om ODM's undersøgelse ifm. museernes genåbning
læse om M/S Museet for Søfarts Venner

Kulturministeren lægger vejen forbi Kolding.          
SAMMUS glæder sig til at møde hende - og jeres forening.
 
Jf. vedtægterne skal SAMMUS afholde årsmøde / generalforsamling i marts måned, men for andet år i træk
forhindrede Corona-restriktionerne os i at mødes. I 2020 valgte vi at gennemføre en elektronisk
generalforsamling, hvor medlemmer via mails kunne forholde sig til beretning, regnskab og valg - OK, men
ikke helt tilfredsstillende løsning, så hvad angik 2021-generalforsamlingen besluttede bestyrelsen at   udsætte
den til det igen var muligt af  samles.
 
Det skønner vi, at vi kan i september.
 
Derfor inviterer SAMMUS 'medlemmer som tidligere varslet til årsmøde / generalforsamling
 

lørdag den 18. september på Koldinghus.
 

Dagen indledes med den årlige generalforsamling, hvor bestyrelsen bl.a. vil præsentere et forslag om et
gradueret kontingent, der gør det lidt billigere for større museumsforeninger at være medlem af SAMMUS.
Bestyrelsen vil også lægge op til debat om kontingentet for 2021. Skal medlemmerne betale fuld kontingent,
halvt kontingent eller slet intet kontintent? Endelig vil bestyrelsen fremlægge forslag til et par mindre
ændringer i sammenslutningens vedtægter. Bl.a. om antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Som en del af beretningen vil bestyrelsen orientere sig om den strategi, som bestyrelsen besluttede tilbage i
2019 og som med tiden skal gøre SAMMUS mere synlig for nuværende og kommende medlemmer.
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       Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen.

To spændende gæster.
I forbindelse med mødet kan du glæde dig til at møde
to spændende gæster. Vores kulturminister Joy
Mogensen har taget imod vores invitation og lovet at
lægge vejen forbi Kolding. Det bliver spændende at
høre, hvad hun har at sige.
Desuden kan du glæde sig til et oplæg af Nils M.
Jensen, som er direktør for Organisationen Danske
Museer. Han vil bl.a. fortælle om museernes aktuelle
situation.

Foruden generalforsamlingen vil dagen også byde på en introduktion om og mulighed for et kortere besøg på
Koldinghus.
Det bliver en spændende dag med fokus på en række spændende temaer og debatter, som forhåbentligt kan
inspirere deltagerne i årsmødet - men også være med til at få SAMMUS til at spille en større rolle - både
lokalt, regionalt og nationalt. Årsmødet starter kl. 11.00 - men allerede fra kl. 10.30 vil det være muligt at få
en kop formiddagskaffe - og senere på dagen skal vi nyde en dejlig arbejdsfrokost. 
Årsmødet forventes afsluttet kl. 16.00.
       
Vigtigt:
Årsmødegebyr: Kr. 250,00 pr. deltager indbetales inden årsmødet til SYDBANK på konto: Reg.nr. 7910
Konto nr. 0185408. Man er altid velkommen til at deltage med flere deltagere pr. medlemsforening.
Tilmelding sendes til kasserer, Per M. Holm senest 1/9 2021. E-mail: permholm@stofanet.dk - Tlf.: 40 27 10
44
Evt. spørgsmål i forbindelse med årsmødet kan rettes til formanden, Steen Hjorth, E-mail:
hjorthsteen@gmail.com - Tlf.: 21 43 07 26
Bestyrelsen håber naturligvis, at mange har tid og lyst til at møde frem til årsmødet og bruge lejligheden til
at blande sig i snakken om sammenslutningens fremtid og debatten om, hvordan medlemmer kan få gavn af
SAMMUS.

 
Vi glæder os til at se jer på Koldinghus lørdag den 18. september.

En sommerhilsen fra SAMMUS' bestyrelse              

Så er det blevet sommer i Danmark. Det er det jo
hvert år ved denne tid. Men det er også blevet en
tid, hvor vi ser flere og flere tegn på, at vi nærmer os
mere normale tilstande efter en lang og svær tid
med Corona-truslen hængende over hovedet.

Endnu er alt desværre ikke normalt. Vi kan nu
"nøjes" med Coronapas, hvis vi vil ind på et af
landets museer. Desværre et tiltag, som betyder at
nogle gæster stadig vælger at blive væk fra
museerne. Det har ODM været inde og undersøge -
og tallene ser dystre ud. De viser også, at der er
store regionale forskelle - men kendsgerningen er,
at til forskel fra sidste år, så mangler museerne
fortsat mange gæster.

Heldigvis er der også andre tegn på, at Corona-truslen ikke er helt så overhængende mere. Mange af os har
modtaget vaccinationer og snart forventes alle over 50 at have modtaget mindst 1 stik. VI kan også begynde
at mødes flere - både indendørs og udendørs. Møderestriktionerne er også lempet, så nu kan mange
museumsforeninger igen begynde at åbne - og igen invitere medlemmerne til arrangementer.
 
       I SAMMUS glæder vi os til at møde vore medlemmer, når vi nu endelig igen kan mødes til
årsmøde/generalforsamling på Koldinghus - og i løbet af efteråret forventer vi også at kunne gennemføre de
regionalmøder, som vi inviterede til i efteråret 2020, måtte flytte til foråret 2021 for nu endelig kan se frem til
at invitere til. Vi glæder os til at møde vore medlemmer, udveksle erfaringer og høre nyt.
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I SAMMUS glæder vi os også  til igen at komme igang med vore mange nye tiltag. Den
spørgeskemaundersøgelse, som vi bad vore medlemmer besvare under Corona-nedlukningen, har givet os
en række spændende svar, som er med til at fortælle os, hvad vore medlemmer forventer af deres
medlemskab af SAMMUS. Svarene skal nu gennemgås af bestyrelsen og senere skal de mange idéer
skrives ind i vores strategi - og realiseres til gavn for vore medlemmer.

I samme periode er SAMMUS også begyndt at kontakte en række museumsforeninger ved landets
statsanerkendte museer. Foreninger, som i dag ikke er medlemmer af SAMMUS, men som nu modtager en
opfordring om et gratis medlemskab resten af året. Så får foreningerne mulighed for at se os lidt an - og
forhåbentlig beslutte sig for et mere permanent medlemskab. Foreløbig har 7 museumsforeninger takket ja til
tilbuddet og flere afventer et kommende bestyrelsesmøde, inden man beslutter sig. Vi byder nye medlemmer
velkommen.

Der ligger altså en spændende - og travl - periode foran os. Både for SAMMUS' bestyrelse, men også for
landets mange museumsforeninger, som sikkert har mange initiativer på bedding - men én stor opgave har vi
til fælles: Nemlig en fælles opfordring til ALLE medlemmer i ALLE landets museumsforeninger:

BESØG JERES - OG ALLE ANDRE - MUSEER NU. 
Museerne har brug for gæster - og vi har brug for gode kulturelle oplevelser.

Hvad vil SAMMUS' medlemmer?                               
En spørgeskemaundersøgelse giver måske nogle af svarene.
Her under Corona-nedlukningen udsendte SAMMUS et spørgeskema til vores medlemmer for at blive lidt
klogere på, hvad medlemmerne ønsker sig af SAMMUS - og hvordan medlemmerne holder sig orienteret
om, hvad SAMMUS foretager sig.

I alt modtog vi besvarelser fra 50% af vore medlemmer og besvarelser gav mange gode informationer til
bestyrelsens fortsatte arbejde.

Ikke alle svar skal refereres i dette nyhedsbrev, men blandt svarene kan man f.eks. læse, at

59% havde indenfor den seneste måned besøgt SAMMUS' hjemmeside
21% havde i tilsvarende periode besøgt SAMMUS' Facebook-side
100% (!!) havde læst de udsendte nyhedsbreve - og 88% videresender dem til andre i de lokale
museumsforeningers bestyrelser
77% har deltaget i et SAMMUS årsmøde/generalforsamling og 58% fandt indholdet meget relevant
for museumsforeningen og andre 26% fandt det relevant
90% finder SAMMUS' kontingent for passende
52% svarer ja og 26% måske til at ville deltage i netværksmøder arrangeret af SAMMUS
45% svarer ja og andre 41% måske til at deltage i kurser arrangeret af SAMMUS

Af svarene fremgår det også, hvilke udfordringer foreningerne oplevet at man står med i det daglige - og
ligledes afslører en række svar hvilke forventninger foreningerne har til SAMMUS.

Endelig giver besvarelserne også en række konkrete forslag til, hvad temaer skal være, hvis SAMMUS i
endnu højere grad end i dag vil tilbyde medlemmer at deltage netværksmøder eller kurser. 

Alle svarene vil blive præsenteret i forbindelse med SAMMUS' årsmøde den 18. september - ligesom
bestyrelsen vil orientere om, hvilke konsekvenser svarene har for det fortsatte arbejde til gavn for
medlemmerne.

Museernes døre er åbne, men få gæster.                  
Solen skinner, men der er ikke meget at juble over for landets museer.
Uanset hvor i landet museet befinder sig, er meldingen enslydende: Vi
mangler gæster. Det viser en ny undersøgelse blandt ODM's medlemmer.
 
Også ODM - Danske Museer har lavet en spændende undersøgelse, som viser, at trods genåbningen
oplever rigtigt mange museer at der er god plads på museerne og at det er svært at få gæsterne tilbage.
Især oplever mange museer at kravene om forevisning af negativ Coronatest/Coronapas holder besøgende
væk. Faktisk melder 9 ud af 10 museer, at spontane gæster udebliver. Ligeledes melder 2 af 3 museer om
færre besøg af børnefamiler og større grupper
 
Undersøgelsen fra ODM viser også, at mange museer er meget usikre på, hvad sommeren til bringe.
 
Læs hele undersøgelsen her

https://www.dkmuseer.dk/sites/default/files/dokumenter/Nyheder/coronapas_ODM_280521.pdf?utm_campaign=Kopi+af+Nyhedsbrev+71+juni+2021218300&utm_source=SAMMUS+Nyhedsbreve&utm_medium=email
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Hvem er M/S Museet for Søfarts Venner?                    

M/S Museet for Søfart er et selvejet, statsanerkendt og landsdækkende specialmuseum beliggende i
Helsingør.

Museet er fra 1915 og boede indtil for ca. 10 år siden på Kronborg, men flyttede herefter til det nedlagte
Helsingør Værfts tørdok, hvor Bjarke Ingels tegnestue har tegnet et museum som har stor international
interesse.

Venneforeningen blev startet i 1942 og har godt 500 medlemmer som betaler kr. 400 pr. år.

For det beløb modtager medlemmerne den årbog som Venneselskabet hvert år finansierer og medlemmerne
har selvsagt fri adgang til museet.

Årbogen har indtil for nogle år siden været en samling af artikler om en række maritime emner, men de
seneste år har årbogen udviklet sig til at være en reel afhandling skrevet af historikere med kun et emne.

Venneselskabets aktiviteter består af en række foredrag, nogle af 1-2 timers varighed, men også mindre
uformelle foredrag på op ½ time hvor dem der har noget på hjerte indtager talerstolen.

2 gange pr. år afholdes den meget populære quiz ”Øl og Quiz” hvor medlemmerne finder sammen i hold på
4-6 personer for at finde løsninger på de sædvanligvis meget nørdede spørgsmål, som stilles af en
museumsinspektør.

Det giver et fint sammenhold i foreningen og en god mulighed for at kommunikere på kryds og tværs mellem
historikere og matroser.

       Venneselskabet har fået testamentariske gaver som gør os i stand til at støtte museet, dels med kr. 150.000
pr. år til udgivelse af årbogen, men vi støtter også hvis museet har ønsker om tilskud til udstillinger eller køb
af inventar.

I dette år med stor nedgang i besøgstallet og dermed indtægterne for museet har Venneselskabet bevilget et
beløb på kr. 250.000 som tilskud til driften.

Bjarne Winther
       Formand for M/S Museet for Søfarts Venner

Foto: M/S Museet for Søfart/presse

SAMMUS’ bestyrelse:
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Formand: Steen Hjorth - Kerteminde Museumsforening - tlf. 21 43 07 26 - hjorthsteen@gmail.com
Kasserer: Per M. Holm - Mus.for for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg - tlf. 40 27 10 44 - permholm@stofanet.dk   
Sekretær: Grete Thrane - Designmuseets Venner
Else Runge Petersen - Aabenraa Museums Venner
John Holmer - Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn
Suppleanter:
Næstformand: Hardy Jensen - Vesthimmerlands Museumsforening - tlf. 29 62 02 24 - hardyjensen@email.dk
Anita Grant - Odsherred Kunstmuseum og Malergårdens Venner

Flere oplysninger på www.sammus.dk

Denne mail er sendt på vegne af SAMMUS - Danske Museumsforeninger. Afmeld
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