Referat fra bestyrelsesmøde mandag, den 30. maj 2022, kl. 16.30-20.00
Tinghuset (Østfyns Museer), Stendamsgade 9, Nyborg
Deltagere: Steen Hjorth, Per M. Holm, Else Runge Pedersen, Grete Thrane, Arvid Lisberg (nyt
bestyrelsesmedlem), Dennis Lybeck (ny suppleant) og Anita Grant (ref.)
1. Præsentationsrunde
Præsentation af bestyrelsen og især velkommen til Arvid og Dennis.
2. Evt. bemærkninger til referat af sidste møde (31.1.2022) samt to-do-liste nr. 3 (bilag 1) +
godkendelse af referat af generalforsamling (bilag 2).
Referat fra sidste møde godkendt uden bemærkninger.
Referat af generalforsamlingen godkendt uden bemærkninger og underskrevet af bestyrelsen.
Kort gennemgang af To-do-listen. Alle punkter (stort set) OK. Listen opdateres.
3.Konstituering
Formand: Steen Hjorth
Næstformand: Anita Grant
Kasserer: Per M. Holm
Sekretær(er): Grete Thrane og Anita Grant
4. Sidste nyt fra kassereren
Økonomisk status: Per gennemgik regnskabet, og man kunne konstatere, at økonomien ser
fornuftig ud. Se desuden pkt. 5c. Kontingent for 2022 opkræves i næste nyhedsbrev.
A’jourføring af oplysninger til foreningens pengeinstitut: OK
Nye medlemmer siden sidste møde: Fanø Kunstmuseums Venner, Gentofte Brandmuseum,
Historisk forening i Vamdrup, Hørvævsmuseet på Krengerup, Kystmuseum Skagens Venner,
Museumsforeningen for MOSS, Ølsømagle Møllelaug. Steen kunne tilføje, at alle de nye
medlemmer, har været til temamøde eller So-Me kurser.
Slettet af medlemslisten: Odsherred Kulturhistoriske Forening, Sønderborg Hattelaug, Sæby
Museumsforening og Fuglsang Kunstmuseums Venner (var gratist i 2021).
Status på medlemmer: 75
5. Opsamling på afholdte arrangementer
a. Generalforsamling/årsmøde (bilag 3): forløb godt og flot rundvisning på Nyborg Slot. Vi
fortsætter stilen med at inddrage deltagerne under såvel generalforsamlingen som på
årsmødet! God erfaringsudveksling blandt deltagerne.
Eksempler på svar fra mødedeltagerne ang. emner, vi kan arbejde videre med: rekruttering af
medlemmer samt bestyrelsesmedlemmer, skaffe midler, medlemspleje og div. kurser, f.eks.
So-Me.
b. Regionalmøder (bilag 4): Per oplyste, at der var god stemning i Holstebro og Horsens. Grete
påpegede Steens gode (og professionelle) præsentation. Godt ”trick” at få deltagerne til at tale
sammen. Vi skal fortsat sørge for at bidrage til udbytterige samtaler blandt deltagerne.
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Desuden vigtigt at inddrage museumsledelsen, hvor man kan – mhp. at få et godt forhold til
museernes ledelse.
c. SoMe-kurser (bilag 5): Evaluering med gode bemærkninger. Vi har brugt ca. DKK 50.000 af de
DKK 72.000 fra Velux. Regnskab og rapport sendes til Velux, og Steen undersøger, om vi kan
bruge restbeløbet til 2 kurser, eller afslutte og evt. få en ny bevilling til en ny kursusrække.
6. Ajourføring og udvikling af strategi (ajourført strategi, se bilag 6)
Spor 1, Fastholdelse eller rekruttere nye medlemmer
God diskussion, om nogle af meldingerne fra generalforsamlingen og de afholdte regionalmøder
skal indarbejdes i strategien.
1.1 og 1.2 har vi nået, bortset fra besøgsdelen, som medførte en god diskussion. Endnu har ingen
reageret på invitation om besøg hos Medlemsforeninger (nævnt i Nyhedsbrev). Vi besluttede ikke
at gøre yderligere, men mindre der på anden vis har været en dialog om besøg. Ved indmelding
nævnes det, at vi gerne kommer på besøg.
Arvid havde en god pointe: Kendskab giver venskab!
Spor 2, Kurser og netværksaktiviteter
Regionalmøder er udført efter planen.
Kommende regionalmøder planlægges afholdt i oktober og november i Ølgod, Thisted, Djursland,
Lolland/Falster
Kommende SoMe-kurser planlægges afholdt i Hjørring, Holstebro, Helsingør, Aars
Nyk. F, Thisted (Thy), Ølgod, Djursland
Steen har erfaret, at ”Center for frivillig og socialt arbejde” har en masse kurser ligesom
”Ældresagen” har. Steen foreslår, at vi inviterer de 2 og hører, hvad de kan, mhp. at vi udvikler nye
kurser for vore medlemmer. ODM er fortsat aktuel.
Et andet forslag kunne være at oprette lokale netværk. Dennis foreslog at lave et område fra
Limfjorden til Aarhus. Arvid og Dennis er villige til at prøve. Mere herom på næste møde.
I forlængelse af, at temamøder blev nævnt på årsmødet, foreslog Steen at holde et årligt
temamøde med f.eks. 2 forskellige korte kurser + en spændende omvisning
Spor 3, Synliggørelse og synlighed
Vigtigt at vi fortsat gør os synlige i forhold til relevante partnere.
Konklusion
Netværk og møder er vigtige redskaber i forhold til fastholdelse og rekruttering af medlemmer.
Derfor bør spor 1 og 2 i strategien hænge bedre sammen.
Tilbud om møder og Nyhedsbreve fastholdes.
Der udbydes 4 regionale møder, 4 SO-ME-kurser og arbejdes med lokalt netværk i
Midt/Vestjylland.
Muligheden for at afholde Temamøde undersøges.
Ekstern synlighed
Steen deltage på Folkemødet på Bornholm og forsøger at komme i kontakt med relevante
personer.
7. Præcisering af opgaver jf. strategi
Steen opdaterer den foreliggende strategi jf. dagens debat samt referentens bemærkninger.
8. Hjemmeside, http://ny.sammus.dk
Inden bestyrelsesmødet havde Steen, Per og Anita møde om den nye hjemmeside. Det nye
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forslag med revideret og forhåbentlig mere overskueligt indhold blev vist. Gode kommentarer, som
tages med i det videre arbejde.
9. Fastlæggelse af møder/mødetidspunkter frem til og med næste generalforsamling
Onsdag d. 7/9, mandag d. 28/11, mandag d. 16/1, alle møder som dagsmøder. Dennis deltager
hvis muligt!
Lørdag d. 25/3 (generalforsamling/årsmøde). Forslag til sted på næste møde.
10. Diverse
1.
Steen har for nylig haft et møde med Christina Papsøe Weber, som kunne oplyse, at der findes
flere forskellige puljer i Slots- og kulturstyrelsen (287), som kan søges, f.eks. Især 2 puljer:
A. TFAK-puljen, som er en pulje, som støtter almennyttige kulturelle projekter. Et af
områderne er ”Kulturbevaring”, hvor der ydes tilskud til projekter, som øger kendskabet til
historiske særtræk i et lokalområde. Der kan søges mellem 30-100.000 kr. Ansøgningsfrist:
1. juni. Kunne være relevant for vore medlemsforeninger – og bør på et tidspunkt nævnes i
et nyhedsbrev.
B. TLAN-puljen, hvor ansøger f.eks. kan være almennyttig organisation, som ikke umiddelbart
tilhører en af de øvrigt nævnte kategorier (humanitære, kirkelige eller mellemfolkelige
organisationer), men som udfører et i alment omdømme anerkendt uegenyttigt arbejde.
Endvidere skal man være en hovedorganisation. Der er flere formelle krav, men
umiddelbart opfylder SAMMUS disse.
Frist for ansøgning er 1. juli. Per og Steen kigger på, om det er relevant for SAMMUS at
ansøge.
2.
Det har tidligere været diskuteret, om vi skulle takke ja til invitation til møde/seminar i Oslo
arrangeret af de norske museumsforeninger. Efter ny henvendelse besluttes det, at vi tilbyder at
Per kan deltage.
Per og Steen snakker om SAMMUS’ bidrag.
3.
Per oplyste til de nye, at kørsel dækkes med den billigste takst og opfordrer til samkørsel. Andre
udgifter dækkes iflg. bilag.

31-05-22/AG

S. 3

