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Referat af bestyrelsesmøde i Sammus
Mandag den 31. januar 2022 kl 10.30 – 15.30
hos Steen Hjorth, Østfyns Museer, Tinghuset i Nyborg
Deltagere:
Steen Hjorth
Hardy Jensen
Per M. Holm
Else Runge Pedersen
John Holmer
Anita Grant
Grete Thrane

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden
2) Seneste referat og to-do-liste.
Evt. bemærkninger til referatet af mødet 8. december 2021 samt to-do-liste (bilag 1: ajourført to-do-liste nr.1
- 2022)

3) Aktuelle informationer.
a. Aktuel økonomisk orientering (Per).
Kort orientering om aktuel økonomisk status, herunder status på kontingentindbetalinger. b. Orientering om
opfølgning på forslag om nyt rådgivningsorgan (Steen)

4. Årsmøde/generalforsamling 2022.
1.
2.
3.

Tid og sted: Lørdag den 26/3 i Nyborg (FORSLAG)
Der er tilsagn om ekstraordinær rundvisning på den renoverede del af Nyborg Slot (á ca. 1 times
varighed)
Program: 11-13 Generalforsamling, kl. 13-14 Rundvisning, hold 1, Frokost hold 2 – kl. 14-15
Rundvisning, hold 2,
Frokost hold 1 – kl. 15-17 kaffe og strategi/udviklingssnak.

4.
5.
6.

Valg: John, Per, Grete + Anita + revisorer
Invitation, deltagerbetaling......
Invitation til Kulturministeren – andre ???

5. Regionalmøder 2022.
Ang. regionalmøder foråret 2022 er flg. nu aftalt:
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o
o
o
o

 uge 9/10 mødet forventes afholdt i Hjørring, som har meldt positivt tilbage. Endelig dato
afventes.
 17/3 på Hovedgården, Silkeborg Museum. OK fra direktør Ole Nielsen om deltagelse.
 20/4 på Holstebro Museum. OK fra direktør Ingeborg Svennevig om deltagelse.
 26/4 på Horsens Museum. OK fra museumschef Merete Bøge Pedersen om deltagelse.

Opgaver:
o
o
o

 Fastlægge hvem der skal inviteres (proces)
 Beslutte hvilke bestyrelsesmedlemmer, der deltager i møderne
 Evt. tilpasning af mødeprogram - nu (Præsentation af SAMMUS, 2 indlæg, erfaringsudveksling) –
eller andet
indhold (f.eks. mere erfaringsudveksling)
Beslutning om afholdelse af regionalmøder, efteråret 2022, f.eks. i Thisted, Ølgod, Middelfart,
Nykøbing Falster (se bilag 2)

6) SOME-kursus for SAMMUS-medlemmer.
Siden sidst:
a) Der er nu lavet aftale om afholdelse af kurser som følger:










Mandag d. 7/3 på Holbæk Museum
Mandag d. 14/3 (Sydøstsjælland) Endnu ikke aftalt
Lørdag den 19/3 i Middelfart (Middelfart Sparekasse)
Lørdag den 23/4 i Vejen (Vejen Bibliotek)

b) Vi afventer svar fra Velux-Fonden.
c) Instruktør har bekræftet, at hun kan alle datoer.
Opgaver:










Hvem skal inviteres? (proces)
Kursusledere – hvem og opgave.
Kontakt til kursister og kursussteder.
Andre opgaver

7) Hvervekampagne, forår 2022.
a) Tilbagemeldinger fra bestyrelsesmedlemmernes telefoniske kontakter med et antal
nuværende medlemsforeninger.
(se to-do-listen, bilag 1, pkt. 6a). Hvad var vore oplevelser?
Beslutning om det er noget vi skal fortsætte med?
b) Tilbud om besøg hos medlemsforeninger.
Har været omtalt i ét Nyhedsbrev – uden reaktioner.
Debat om hvordan vi kommer i gang med besøgene.
c) Tilbagemelding vedr. møde med x foreningsdrevne/ejede museer med henblik på at
afdække disse museer behov og
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forventninger til et evt. medlemskab af SAMMUS.

8) Strategi 2022
Indledende snak om hvilke initiativer, vi skal lægge ind i en ajourført/ny strategi. Den nuværende
strategi er delt i tre spor og fokus områder:




 Fastholdelse og rekruttering af medlemmer
o Fastholdelse af nuværende medlemmer
o Rekruttere nye medlemmer blandt museumsforeninger o Udvide medlemskredsen
med nye medlemstyper
 Synliggørelse
o Øget intern synliggørelse

o Øget ekstern synliggørelse


 Kurser og netværksaktiviteter

o SAMMUS skal være katalysator for skabelse af forbindelser/netværk mellem vore medlemmer
o Udvikle og tilbyde vore medlemmer kurser i relevante temaer – samt mulighed for at deltage i regionale
netværk (regionalmøder).

9) Hjemmeside
Tilbagemelding vedr. snak med vores nuværende hjemmeside-samarbejdspartner, Webitall – om
fornyelse af nuværende hjemmeside med henblik på at gøre denne mere operationel og relevant for
vore medlemmer.
Beslutning om evt. invitiativer jf. tilbud fra Webitall.

10) Kommende møder.
Lørdag den 26/3 Generalforsamling, årsmøde – (Nyborg!!) Mandag den 4/4 (Sted ikke besluttet)

Referat
Ad 1 & 2. Ok til begge dele. Ros til Steen fra Per for den overskuelige to do liste. En
nødvendighed i betragtning af formandens energiniveau.
Ad 3 a. Per gennemgik resultatopgørelsen. Vi er godt kørende økonomisk. Det lille
underskud for 2021 blev dækket ind af sent indkomne kontingenter allerede i januar.
Opkrævningerne blev grundet den flyttede generalforsamling sendt sent ud og kom sent ind.
Den nye kontingentberegning, hvor man betaler modereret efter antallet af medlemmer
fungerer godt. Den har været i kraft fra 2021.
Der uddeltes en restanceliste, som blev gennemgået. Restanter rykkes eller slettes.
Ad 3.b. Vi har taget beslutningen om sammensætningen af Museumsrådet til efterretning.
Steen har skrevet til ODM og Slots- og Kulturstyrelsen og meddelt, at vi gerne stiller vores
særlige kompetencer til rådighed i forbindelse med de faste udvalg til løsning af særlige
opgaver.
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Steen har fået en henvendelse fra formanden for den norske
museumsforeningssammenslutning, Per Vanstad, hvor han opfordrer os til at deltage i deres
årsmøde den 2.-4. september 2022. Steen ville undersøge økonomien i det. Else foreslog, at
man kunne sende en digital hilsen, hvis der ikke er nogen fra SAMMUS, der vil deltage.
Man vil dog givet få meget ud af et personligt fremmøde. Steen kan ikke. Måske Else, Anita
eller Per?
Ad 4. Årsmødet er aftalt til 26. marts 2022 i Nyborg Tinghus. Steen har organiseret det hele
på plads. Trækplasteret er en rundvisning på slottet, som er nyrenoveret, men endnu ikke
åbnet for offentligheden. Det trækker tråde til Koldinghus sidste år. Et slotstema vi måske kan
forfølge næste år?
4 d. Per og Grete er villige til genvalg. John er i tænkeboks. Per kontakter revisorerne, der er
på valg hvert år.
Hardy har - med hjernen ikke med hjertet - besluttet at trække sig fra bestyrelsen med
øjeblikkelig virkning. Han vil dog færdiggøre arbejdet med den nye hjemmeside. Anita, der er
suppleant indtræder i Hardys sko fra d.d. Hun er dermed ikke på valg nu og i øvrigt
næstformand.
Steen takkede Hardy for hans store og mangeårige indsats og beklagede hans beslutning, som
han dog havde fuld forståelse for.
4 e. Steen udarbejder en invitation, som snarest vil blive udsendt med næste nyhedsbrev.
Prisen bliver formentlig 250 kr. Vi har tidligere besluttet, at første deltager fra en forening
gratis.
4 f. Steen har sendt en invitation til kulturministeren. Og han vil også invitere ODM og
Christina Papsøe Weber, vores nye kontaktperson i Slots- og Kulturstyrelsen. Ligesom der
naturligvis går en invitation til værtsmuseet
Ad 5. De regionale møder i foråret er fastlagt og færdigaftalt med værtsstederne.
3. marts 2022 på Hjørring Gamle Rådhus, direktøren for museet Anne Dorthe Holm kommer
tilstede. Steen deltager.
17. marts 2022, Silkeborg Museum. Per og Steen deltager.
20. april 2022 på Holstebro Museum. Direktør Ingeborg Svennevig kommer, og Per og Steen
deltager.
25. april 2022 på Horsens Museum. Museumschef Merete Bøge Pedersen kommer og Per og
Steen deltager.
Der har allerede været afholdt 12 regionale møder. Alle museumsforeninger og
foreningsejede/ drevede museer inviteres.
Vi drøftede mulige steder for kommende regionalmøder.
Der blev nævnt, Thisted, Ølgod (Ringkøbing Skjern), Middelfart, Djursland og Lolland Falster.
Per og Steen vil se på mulige kontakter med henblik på aftale af kommende møder.
Ad 6. Der er nu aftalt følgende SoMe kurser:
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7.marts 2022 på Holbæk Museum, Anita deltager
14. marts 2022 i Sydøstsjælland, Anita deltager. Kurset afholdes på Boderne i Næstved, med
Birgit Børsting
19. marts 2022 i Middelfart Sparekasse, med Christian Grau.(?) Else deltager
24. april 2022 på Vejen Bibliotek, Else og Per deltager
Underviser Brittany har reserveret datoerne. Vi skal have afklaret ODMs rolle i dette. Steen
checker med Ida hos ODM.
Der skal udarbejdes invitationer med SAMMUS som afsender(?). Vi skal formentlig formulere
det som et kursus, der udbydes af os, er udviklet af ODM og finansieret af Veluxfonden.
Invitationerne skal udsendes bredt.
ODM skal betales 2.500 kr pr kursus. Ved 15 deltagere går økonomien i nul. Det eneste
deltagerne selv skal betale er forplejning, fx 200 kr.
Ad 7. vi fortsætter med at kontakte museumsforeningerne telefonisk for at høre, hvad vi
kan bistå dem med og høre, hvor skoen eventuelt trykker.
Anita havde en samtale med Hessels Venner, der var meget positive overfor henvendelsen. De
havde mange frivillige og laver blandt andet markeder. (Måske skulle vi hver især skrive et par
bemærkninger om vores samtaler og så samle dem, frem for at jeg plukker lidt hist og pist).
Anita havde også talt med Skive, der ikke havde så mange frivillige eller aktiviteter.
Per havde haft en samtale med Nymindegab museumsforenings formand, der følte sig presset
af de store nærliggende museer, fx Tirpitz. Nymindegab føler sig overhørt i forbindelse med
ombygningen fra et lokalt museum til et mere kunstmuseum.
Hardy havde talt med Hjørring, der også er kommende vært for et regionalt møde. Det er en
progressiv forening, der favner både store og små foreninger i landsdelen.
Grete havde talt med Romu (Roskilde) og Ringsted. Se tlf notater.
Steen havde talt med Give Egnens Museum og Glud Museum. Han er inviteret til et møde med
dem.
Han har også været i telefonkontakt med tre museer i sydøstsjælland. De syntes, at det var
fint at møde andre og nævnte rekruttering af nye medlemmer som et problem.
Han havde også talt med Køng Museum, hvis fremtidige samarbejdspartner er Vordingborg
kommune. De har brug for flere medlemmer og for rådgivning med hensyn til
forsikringsspørgsmål. Samlingen er afkatalogiseret og savner en ordentlig hjemmeside.
Præstø Brandværnsforening var en hyggelig forening med syv medlemmer.
Else fortalte om et positivt samarbejde med den nye museumsdirektør ved Museum
Sønderjylland. Han involverer museumsforeningen i arbejdet og vice versa.
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Ad 8. Som led i strategien foreslog Hardy, at man etablererede lokale samarbejder, hvor
man kunne mødes et par gange om året og drøfte spørgsmål af fælles interesse. Det skulle
være ganske uformelt – venner søger venner, så at sige.
Et andet forslag gik ud på, at man lavede en oversigt over museer, museumsforeninger og
deres kontaktpersoner. Alle nyttige informationer, der kan bruges fx hvis man planlægger en
museumsturne i et bestemt geografisk område. Man kunne også overveje initiativer, der
kunne føre til, at museumsforeningen deltager i museets bestyrelse. Eventuelt i form af en
observatørstatus.
Som en service overfor museumsforeningerne kunne man lave en oversigt over små fonde,
som foreningen vil kunne søge i modsætning til museet.
Ad 9. Anita, Per, Hardy og Steen arbejder på at lægge hjemmesiden om til et nemmere og
mere handy system. Vi har valgt Webitall, som leverandør som også hostes der.
Redigeringssystemet ændres til Word Press.Steen har udsendt et udkast. Der var enighed om,
at vi i givet fald skal betale os fra professionel overvågning af hjemmesiden. Anita overtager
ansvaret for vedligehold.
Ad 10. Kommende møder er 26. marts 2022, årsmøde og 4. april 2022 bestyrelsesmøde.
Begge dele i Nyborg, SAMMUS’s højborg.
Ad 11. Bordet rundt.
Per fremhævede de nye tider på Fiskeri- og Søfartsmuseet. Ny direktør åbner mulighed for et
nærmere samarbejde med museumsforeningen.
Samme erfaring har Else, der i øvrigt omtalte et spændende besøg på det nyåbnede
Bevaringscenter Sønderjylland. Hvor museumsgenstande fra hele Sønderjylland bliver afluset,
pustet rene og opbevaret under videnskabeligt korrekte klimatiske og temperaturmæssige
forhold. Mange genstande går tabt rundt omkring på grund af insekt- og fugtangreb (og
mange andre forhold). Centeret er på 6.000 m2 og har kostet 80 millioner kr. Stedet vil være
en oplagt ramme for et SAMMUS årsmøde, fx i 2023.
Anita fortalte om Lundby udstilling og totalrenovering af malergården.
Grete nævnte, at Designmuseet åbner til juni efter to års komplet renovering, ude og inde. Der
er kommet nyt varmesystem, nye norske marmorgulve og nyhugning af den skulpturelle
udsmykning i frontonerne mod Bredgade og Amaliegade.
Steen snakkede om et succesfuldt arrangement på museet, kopieret efter Museet for Søfart i
Helsingør. Vin og quiz, med aktiv deltagelse af medarbejdere fra museet.
John fortalte om Jim Lyngvig udstilling på Holmegaard Værk i Køge, og om opførelse af en ny
bygning ved siden af Borgringen og en udstilling på Theisens Papirværk.
Hos Hardy afventer de UNESCOs godkendelse af Aggersborg Vikingeborg som kulturarv.
På Vesthimmerlands Museum åbnede de i november en udstilling om anstalten på Livø. En
anstalt på linje med et tilsvarende sted for kvinder, der fandtes på Sprogø. Udstillingen har
fået stor opmærksomhed fra publikum og medier, blandt andet en kommende udsendelse på
Dresden. Udstillingen blev åbnet af tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, hvis far var
indespærret på øen i sin ungdom.
Grete Thrane 2. februar, rev 2022

