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Indhold 
 Referat af SAMMUS’ generalforsamling 

 Regionalmøder, forår 2022 

 Nyt medlem 
 

Referat af SAMMUS generalforsamling 
 

Lørdag, d. 26. marts 2022  
i Tinghuset, Stendamsgade 9, 5800 Nyborg 
 
Formanden for SAMMUS Steen Hjorth bød velkommen og præsenterede dagens program.  
Herefter kort præsentation af de tilstedeværende 18 museumsforeninger, i alt 35 deltagere. 
 
Fra bestyrelsen deltog: 
Steen Hjorth, formand (Kerteminde Museumsforening) 
Per M. Holm, kasserer (Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet 
Esbjerg) 
Hardy Jensen, suppleant & næstformand (Vesthimmerlands Museumsforening) 
Anita Grant, suppleant (Odsherred Kunstmuseum og Malergårdens venner) 
Afbud: 
John Holmer, bestyrelsesmedlem (Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn) 
Grete Thrane, bestyrelsesmedlem (Designmuseets venner) 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Jens Olufsen (Ringkøbing Museumsforening), som blev valgt. Jens 
Olufsen konstaterede, at Generalforsamlingen var varslet korrekt i henhold til vedtægterne.  
 
2. Bestyrelsens beretning v/Steen Hjorth 
Årets gang 2021  
4 regionalmøder, som blev flyttet fra forår til efterår - i Holmegård, Ribe, Helsingør og Aars.  
1 digitalt bestyrelsesmøde og 4 fysiske.  
Årsmødet/generalforsamlingen 2021 blev flyttet fra marts til september pga. Corona, og 
blev afholdt d. 18/9 på Koldinghus. 
Fornyet dialog med Velux Fonden vedr. kursusafvikling.  
Start 2022 
1 bestyrelsesmøde 
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4 regionalmøder: Hjørring 3/3, Silkeborg 17/3 og Holstebro 20/4 og Horsens 25/4. 
4 So-Me møder: Holbæk 7/3, Næstved 14/3, Middelfart 19/3 og snart i Vejen 26/3. 
 
Medlemstal  
Forår 2021: 59 og forår 2022: 74 + 8 prøvemedlemskaber. 

De nye medlemmer er Mariager Museumsforening, Museum Hobro og Omegn, Fanø 
Museums Støttekreds, Hørvævsmuseet i Krengerup, Kalundborg Søfartsmuseum, Ølsømagle 
Møllelaug, Skagen Kystmusems Venner og Museumsforeningen ved Moss.  
Odsherred Kulturhistoriske Forening har valgt ikke længere at være medlem. 
 
SAMMUS strategi  
Spor 1, Fokus: Fastholde nuværende medlemmer, rekruttere nye medlemmer, udvide 
medlemskredsen med nye medlemstyper. 
Handlinger: Nyt præsentationsmateriale, udsende flere nyhedsbreve, synlig på Facebook, 
besøg hos medlemsforeninger evt. ved møder, regionalmøder og kurser, database over 
potentielle medlemmer, dialog samt hvervekampagne fortsat. 
 
Spor 2, Fokus: Udvikle og tilbyde kurser med relevante emner og netværksaktiviteter: 
Handlinger: 4 regionalmøder er afholdt i 2020 og 4 i 2021. Møder i Thisted, Ringkøbing 
Skjern, Middelfart og Djursland forventes at holdes i 2022. Der er lavet aftale med ODM og 
Velux Fonden. 3 So-Me kurser er afholdt i 2022 og endnu 1 her i foråret er planlagt, 
yderligere 4 kurser planlægges i efteråret 2022.   
 
Spor 3, Fokus: Synliggørelse og synlighed: 
Handlinger: Nyhedsbreve, Facebook, ny hjemmeside, regionalmøder/kurser, møder med 
ODM, SLKS samt forsøge at gøre os synlige overfor Kulturministeren, deltage i div. relevante 
arrangementer. 
Ambitionen er fortsat at afholde 8 årlige regionalmøder (4) i foråret og 4 i efteråret.  
 
Beretningen godkendt. 
       
3. Indkomne forslag 
Ingen forslag modtaget.  
 
4. Aflæggelse af revideret regnskab for 2021 v/Per M. Holm 
Per M. Holm redegjorde for indtægter, i alt: DKK 50.266,50 (kontingent, deltagerbetaling 
årsmøde og regionalmøder).  
Udgifter, i alt: DKK 55.222,44 (generalforsamling/årsmøde, bestyrelsesmøder, regionalmø-
der, hjemmeside, bankgebyrer og udgift til gave).  
Således et mindre underskud: DKK 4.955,94  
Kassebeholdning pr. 31/12-21: DKK 84.890,08 
I 2022 forventes et overskud på ca. DKK 4.000 
Herefter blev det reviderede regnskab og budget godkendt.  
  
 
5. Fastlæggelse af kontingent 2021 
Bestyrelsen foreslår uændret gebyr: 
1-999 medlemmer DKK 200 + 2 kr. pr. medlem  
1.000-1.499 medlemmer: DKK 200 +1,50 pr. medlem 
>1.500 medlemmer: DKK 200 + 1,00 pr. medlem 

 
6a Valg af bestyrelse 
Grete Thrane (Designmuseets Venner) modtager genvalg og blev valgt.  
Hardy Jensen, næstformand (Vesthimmerlands Museumsforening) udtræder af bestyrelsen 
og John Holmer (Museumsforening Sydsjælland og Møn) udtræder ligeledes af bestyrelsen, 
hvorfor Anita Grant (Odsherred Kunstmuseum og Malergårdens venner), tidligere suppleant, 
indtræder som bestyrelsesmedlem. 
Arvid Lisbjerg (kasserer, Holstebro Museumsforening) blev valgt som nyt bestyrelsesmed-
lem. 
 
Steen Hjorth (Kerteminde Museumsforening) ikke på valg.  
Per M. Holm (Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg) 
ikke på valg. 
Else Runge Pedersen (Aabenraa Museums Venner) ikke på valg.  
 
6b. Valg af én suppleant 
Dennis Lybeck (formand, Hadsund Museumsforening og Lokalhistoriske Arkiv) blev valgt 
som ny suppleant. 



 
Steen Hjorth takkede de 2 afgåede bestyrelsesmedlemmer for arbejdsindsatsen i 
bestyrelsen igennem mange år. Desværre var John Holmer ikke til stede.  
Hardy Jensen takkede for gaven og ønskede tillykke til de nyvalgte, som indtræder i en god 
og energisk forening.  

 
7. Valg af revisorer 
Niels G. Sørensen (Sorø Museumsforening) blev genvalgt. 
Bente Sørensen (Blicheregnes Museumsforening) ønskede ikke genvalgt, men har foreslået 
Gregers Thomsen fra Blicheregnes Museum, som blev valgt. 

 
8. Evt. 
Dennis Lybeck (Museumsforeningen Hadsund) foreslog, at næste Årsmøde i 2023 holdes på 
Regan Vest (Koldkrigsmuseet) i Rold Skov.    
 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og gav ordet til Steen Hjorth, som takkede 
for valget på hele bestyrelsens vegne og takkede dirigenten for veludført arbejde ifb. 
Generalforsamlingen.  
 
Referent: Anita Grant  
 
Der er også lavet et udførligt referat af de mange udbytterige debater, der foregik på 
mødet. Disse vil blive omtalt i kommende nyhedsbreve. 
 

Regionalmøder, forår 2022. 
 

Det er endnu muligt at deltage i et af SAMMUS’ regionalmøder, hvis man har hjemme i det 

jyske. Efter to vellykkede regionalmøder i henholdsvis Hjørring og Silkeborg, resterer der 

nemlig endnu to møder – og det er endnu muligt at tilmelde sig. Så hvis jeres forening 

endnu ikke har fået jer tilmeldt, så skynd jer – så kan I stadig nå at høre et oplæg ved den 

stedlige museumsdirektør/leder og fra SAMMUS – og få lejlighed til at udveksle erfaringer 

med andre engagerede museumsforeningsfolk. Alle interesserede er velkomne til at deltage 

i møderne. 

 

Tilmelding skal i så fald sendes Steen Hjorth –  

kontakt@sammus.dk – evt. telefonisk kontakt  

på 21 43 07 26 – hurtigst muligt.  

 

Der afholdes følgende møder: 

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. 

 

Nye medlemmer af SAMMUS 
 

Siden sidste nyhedsbrev er vi blevet flere medlemmer i SAMMUS, idet følgende Museums-

foreninger eller foreningsdrevne museer har valgt at melde sig ind. 

 

 Hørvævsmuseet i Krengerup (Glamsbjerg) 

 Ølsømagle Møllelaug (Lille Skensved v/Køge) 

 Skagen Kystmusems Venner (Skagen) 

 Museumsforeningen ved Moss (Brønderslev) 

 

Velkommen til jer alle. Vi håber I vil få glæde af jeres medlemskab. 

Vi vil i kommende nyhedsbreve bringe beskrivelser af de nye medlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Regionalmødet på Silke-

borg Museum 
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SAMMUS’ nye bestyrelse: 
 

Formand: Steen Hjorth - Kerteminde Museumsforening 

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

Kasserer: Per M. Holm - Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg  

- tlf. 40 27 10 44 - permholm@stofanet.dk  

Grete Thrane - Designmuseets Venner  

Else Runge Petersen - Aabenraa Museums Venner  

Anita Grant - Odsherred Kunstmuseum og Malergårdens Venner 

Arvid Lisbjerg -  Holstebro Museumsforening 

 

Suppleant: 

Dennis Lybech – Hadsund Museumsforening og Arkiv 

 

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 

mailto:hjorthsteen@gmail.com
http://www.sammus.dk/

