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 Indkaldelse til generalforsamling og årsmøde 
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 Regionalmøder, forår 2022 

 Nyt medlem 
 

SAMMUS generalforsamling og årsmøde 26/3 2022 
 

Sammus indkalder hermed til den årlige generalforsamling – og for første gang i flere år helt 

efter vedtægterne – dvs. inden udgangen af marts. 

 

Generalforsamlingen er en del af vores årsmøde og afholdes lørdag den 26. marts kl. 11 

– 13 i Tinghuset (Østfyns Museers administration), Stendamsgade 9, 5800 Nyborg. 

 

Dagsorden ifgl. vedtægterne, som kan findes på www.sammus.dk/Arkiv 

 

Evt. forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 

senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 

Det kan oplyses, at der i forbindelse med valg til bestyrelse skal vælges mindst ét nyt 

bestyrelsesmedlem og én ny suppleant, idet to af vore mangeårige bestyrelsesmedlemmer 

har besluttet, at tiden er inde til at overlade pladsen til andre. Det drejer sig om den 

tidligere formand John Holmer og Hardy Jensen. Hardy har overladt sin bestyrelsesplads til 

Anita Grandt, som sad på suppleantposten. Hvis nogen skulle være interesserede i at 

modtage valg til bestyrelsen, er man meget velkommen til at kontakte formanden herom. 

 

Program: 

 

Kl. 10.30 Ankomst og kaffe 

Kl. 11.00 Start på generalforsamlingen 

Kl.13.00 Generalforsamlingen forventes at slutte. 

Kl. 13.00 Halvdelen af deltagerne får mulighed for en helt særlig rundvisning på det  

fortsat lukkede – men nu restaurerede – Nyborg Slot. 

 Den anden halvdel af deltagerne indtager en let frokost. 

 
Nyborg Slot – en utilgængelig attraktion 

http://www.sammus.dk/Arkiv


 

Kl. 14.00 Der byttes, så den anden halvdel af 

deltagerne får rundvisning på Nyborg Slot og 

resten indtager den lette frokost. 

Kl. 15.00 Kaffe og oplæg til debat om SAMMUS’ 

nuværende og fremtidige strategi. 

Hvad skal SAMMUS arbejde med, så det giver 

værdi for medlemsforeningerne – og hvor-

dan? Medlemsforeningernes mulighed for at 

komme med input til det fremtidige arbejde. 

Kl. 16.00 Erfaringsudveksling – Bliv klogere af at 

snakke med og lytte til deltagerne fra andre 

museumsforeninger/foreningsdrevne museer. 

Kl. 16.45 Afslutning og tak for i dag. 

 

Tilmelding: 

 

Tilmelding skal sendes til SAMMUS v/Per M. Holm – permholm@stofanet.dk – senest 

fredag den 18. marts. Per kan evt. kontaktes på tlf. 40 27 10 44. 

 

Hver medlemsforening kan sende én repræsentant, som ikke skal betale for at deltage i 

mødet. Man er MEGET velkommen til at sende mere end én repræsentant – men for denne 

eller disse skal der betales 250 kr. pr. person. Beløbet indbetales til SAMMUS inden 

årsmødet til SYDBANK på konto: Reg.nr. 7910 Konto nr. 0185408 

 

Evt. spørgsmål i forbindelse med årsmødet kan rettes til formanden, Steen Hjorth, E-mail: 

hjorthsteen@gmail.com - Tlf.: 21 43 07 26 

 

Vi glæder os til at se repræsentanten/repræsentanterne fra jeres forening til 

generalforsamling og årsmøde 2022. 

 

 

 

 

 

 

Der er nu sendt invitationer til en række museumsforeninger og foreningsdrevne 

museer, som ligger i nærheden af de 4 steder, hvor SAMMUS nu tilbyder såvel med-

lemmer, som ikke-medlemmer af SAMMUS – at blive klogere på brugen af sociale 

medier i deres kommunikationsarbejde.  

 

MEN ALLE INTERESSEREDE ER VELKOMNE TIL AT TILMELDE SIG KURSERNE SÅ 

LÆNGE, DER ER LEDIGE PLADSER. 

 

Kurset er udviklet i samarbejde med Organisationen Danske Museer støttes af VELUX 

FONDEN, så vi kan udbyde de første 4 kurser – med et flot fagligt indhold og til en meget 

favorabel pris (200 kr. pr. deltager, hvis man kommer fra en medlemsforening og 400 kr. for 

deltagere fra museumsforeninger/foreningsdrevne museer, som i dag ikke er medlemmer af 

SAMMUS. 

 

Kurset er et begynderkursus, hvor deltagerne vil blive 

introduceret til forskellige medier og få en let anvendelig 

og praktisk gennemgang af, hvordan man kan producere 

fængende indhold i form af tekster, billeder, video, 

stories, reels (= korte, underholdende videoer) og alt 

derimellem. Derudover får kursusdeltagerne en 

introduktion til, hvordan man kan måle sine resultater, 

så man kan se, hvad der virker, så man kan 

dokumentere effekten for museumsforeningen. 

    SoMe-kurser, foråret 2022 

 

 

Benyt jer af en hel unik mulighed 

for en eksklusiv rundvisning på et 

fantastisk restaureret slot, som 

fortsat er lukket for publikum 
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Der afholdes følgende kurser: 

 

Mandag den 7. marts kl. 10 – 16 på Holbæk Museum, Klosterstræde 18, 4300 Holbæk 

Mandag den 14. marts kl. 10 – 16 i Boderne, Sct. Peders Kirkeplads 8, 4700 Næstved 

Lørdag den 19. marts kl. 10 – 16 i Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart 

Lørdag den 23. april kl. 10 – 16 på Vejen Bibliotek, Vestergade 2, 6600 Vejen 

 

Tilmelding senest 10 dage før kursets afvikling til: 

SAMMUS v/Per M. Holm – E-mail: permholm@stofanet.dk. 

Oplys navn(e) på deltager(e) samt deltagernes mailadresser. 

 

Evt. spørgsmål i forbindelse med kurset kan rettes til: 

 SAMMUS v/Steen Hjorth – E-mail: kontakt@sammus.dk – eller tlf. 21 43 07 26 

 

Regionalmøder, forår 2022. 
 

Der er nu udsendt invitation til forårets 4 regionale møder - og SAMMUS glæder sig til at se 

medlemmer og potentielle medlemmer til disse møder, hvor man får lejlighed til at høre et 

oplæg ved den stedlige museumsdirektør/leder og fra SAMMUS – men også får lejlighed til 

at udveksle erfaringer med andre engagerede museumsforeningsfolk.  

 

Der vil blive udsendt invitationer til museumsforeninger 

og foreningsdrevne museer i en radius af ca. 40 km fra 

de steder, hvor møderne afholdes – men ALLE 

interesserede er velkomne til at tilmelde sig. 

 

Tilmelding skal i så fald sendes Steen Hjorth – 

kontakt@sammus.dk – evt. telefonisk kontakt på 21 43 

07 26 senest 10 dage før møderne afholdes. Hvis 

tilmeldingsfristen er overskredet, så prøv bare at 

kontakte os alligevel, så vi kan finde en løsning. 

 

Der afholdes følgende møder: 

Torsdag den 3. marts kl. 19-21 på Hjørring Gl. Rådhus, Torvet 6, 9800 Hjørring 

Torsdag den 17. marts kl. 19-21 på Museum Silkeborg, Hovedgårdsvej 7, 8600 Silkeborg 

Onsdag den 20. april kl. 19-21 på Holstebro Museum, Museumsvej 2B, 7500 Holstebro 

Mandag den 25. april kl. 19-21 på Horsens Museum, Sundvej 1A, 8700 Horsens 

 

Det koster ikke noget at deltage i mødet – men kaffe/kage koster 50 kr. pr. deltager. 

 

Vi glæder os til at møde repræsentanter fra de lokale museumsforeninger/foreningsdrevne 

museer til regionalmøderne. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra et tidligere Regionalmøde  

på Holbæk Museum 
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Nyt medlem af SAMMUS 
 

I sidste nyhedsbrev kunne vi byde Kalundborg Søfartsmuseum velkommen som nyt medlem 

af SAMMUS. Her lidt mere om foreningen fortalt af foreningen selv  

 

   Hvorfor er der ikke et Søfartsmuseum i Kalundborg? 

Ud af spørgsmålet udsprang idéen om at skabe et socialt samlingspunkt for alle 

interesserede i søfartshistorie og at formidle viden om Kalundborgs havne og den 

maritime verden generelt gennem tiderne, med udvikling og opbygning af museet 

som omdrejningspunkt. Socialt samvær er alt andet lige lettere, når man har 

samme interesse og det skaber en synergieffekt, når der arbejdes om et fælles 

mål.  

Kalundborg havns lange historie går tilbage til ca. år 1100. Havnens historie har 

så mange spændende fortællinger at byde på, specielt gennem de sidste 100 år 

hvor havnen er og har været i rivende udvikling. Bliver historierne ikke indsamlet 

fra den generation som snart er væk, vil historierne ikke blive fortalt og bevaret 

for eftertiden.  

Interessen for den maritime historie i Kalundborg og omegn er meget stor, da 

mange mennesker gennem tiderne har været eller er beskæftiget inden for søfart. 

Derfor er det oplagt at skabe et rum hvor ligesindede mødes, udveksler ideer, 

erfaringer, indsamler og beretter om deres historier om havnen og om livet til 

søs. 

Målet er at gøre Kalundborgs havns historie til en levende fortælling for 

museumsgæsterne, både som et traditionelt museum med håndbyggede modeller 

af skibe, malerier samt maritime effekter, men også med moderne teknologiske 

multimedie effekter hvor historier kan fortælles og med en skibssimulator som 

skal giver museumsgæsterne mulighed for at prøve kræfter med at stå til rors.  

Dette vil give bl.a. unge mennesker en smagsprøve på livet til søs og derigennem 

skabe interesse for faget. 

Vores kompetente og passionerede bestyrelse er besat af 7 bestyrelsesmedlem-

mer samt 2 suppleanter med bredt kendskab til søfart og den maritime verden og 

vi brænder alle for sagen.   

Foreningen har fået doneret og indsamlet en masse maritime effekter. Disse blev 

præsenteret i et åbent hus-arrangement, 2 weekender i september 2021, i 350 

m2 lånte lokaler i Svebølle. Over 300 personer aflagde udstillingen et besøg og de 

fleste var positiv overraskede over udstillingen. Foreningen har på et halvt år 

formået at skabe så stor interesse, at vi på nuværende tidspunkt har godt 60 

betalende medlemmer.  

 

Med venlig hilsen  

 Bestyrelsen v/formand Poul Blasen,  

Kalundborg Søfartsmuseum,  

tlf. 20 41 40 66  



 

SAMMUS’ bestyrelse: 
 

Formand: Steen Hjorth - Kerteminde Museumsforening 

- tlf. 21 43 07 26 - hjorthsteen@gmail.com  

Næstformand: Hardy Jensen - Vesthimmerlands Museumsforening  

- tlf. 29 62 02 24 - hardyjensen@email.dk 

Kasserer: Per M. Holm - Museumsforeningen 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  

 

Suppleant: 

Anita Grant - Odsherred Kunstmuseum og Malergårdens Venner  

 

Flere oplysninger på www.sammus.dk 

 
Dette nyhedsbrev udsendes af SAMMUS – Danske Museumsforeninger. 

 

Hvis du ikke ønsker at modtaget Nyhedsbreve fra SAMMUS, bedes dette meddelt til kon-

takt@sammus.dk 
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