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Referat fra bestyrelsesmøde onsdag, den 7. september 2022, kl. 10.30-15.00  

Tinghuset (Østfyns Museer), Stendamsgade 9, Nyborg  

 
Deltagere: Steen Hjorth, Per M. Holm, Else Runge Pedersen, Arvid Lisberg og Anita Grant (ref.) 

 

Afbud: Grete Thrane og Dennis Lybeck 

 

Indledningsvis kunne Steen informere om, at Grete har meddelt Steen, at hun desværre ikke stiller 

op til bestyrelsen ved næste årsmøde. Således har vi god tid til at finde en ny kandidat til 

bestyrelsen.  

 
Punkt 0, Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 

 

Punkt 1, Referat fra sidste møde (30/5) godkendt uden bemærkninger. Det blev foreslået, at 

mødereferat fra vores møder fremover lægges på hjemmesiden. Proceduren er derfor nu, at Anita  

fortsat sender udkast til referat til Steen for evt. redigering. Herefter til alle i bestyrelsen for evt. 

kommentarer indenfor 1 uge, hvorefter referatet lægges på hjemmesiden.  

To-do-liste nr. 5 gennemgået. Så godt som alle punkter er udført. Steen opdaterer og sender ny 

liste. 

 

Punkt 2, Sidste nyt fra kassereren 

Status på kontingentudbetalinger for 2022 uddelt. Opkrævning sendt til medlemmerne lige før 

sommerferien. Herefter gennemgang af regnskab pr. 6/9. Bemærkninger hertil: Vi har haft mange 

aktiviteter (GF/årsmøde, SO-ME kurser m.m.), således også mange udgifter. Indbetaling fra 

VeluxFonden på knap DKK 53.000. Vores økonomi er god, også i betragtning af, af der mangler en 

del kontingentindbetalinger. Der udsendes reminder til de medlemmer, som endnu ikke har betalt.  

Det blev aftalt, at Steen og Per skriver ansøgning til VeluxFonden om nye midler til kurser, se i øv. 

punkt 4e.  

 

Punkt 3, En kort beretning fra vores udsendte !!! 

Per deltog den 3/9 i ” Årsmøte og jubileumsseminar i Forbundet for norske museumsvenner” i 

Oslo. Per kunne berette, at det var et fint arrangement med mange gode indlæg fra kulturelle 

personer! Bl.a. et svensk indlæg, som foreslog øget nordisk samarbejde, hvilket kunne være en 

god idé. Per erfarede, at Norge har de samme ”udfordringer”, som vi har. Steen’s præsentation 

om, hvad der foregår i SAMMUS ved bl.a. regionalmøder samt vore aktiviteter på f.eks. årsmøder 

vakte begejstring og efterfølgende applaus.   

 

Punkt 4, Kommende aktiviteter 

a. SOME-kurser: 

Følgende datoer og steder er nu reserveret: 

i. Lørdag, den 8. oktober (ikke lørdag, d. 6) i Hjørring (aftalt med Karin Maegaard, formand 

for Vendsyssel Museumsforening). Steen tager kontakt til ODM ang. ”ny” dato. Per er 

kursusleder. 

ii. Mandag den 31. oktober i Idom (ved Holstebro). Arvid er kursusleder. 

iii. Mandag den 7. november på Designmuseet. Grete er kursusleder. 
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iv. Lørdag den 12. november i Hadsund. Dennis er desværre forhindret i at deltage, hvorfor 

Per eller Else er kursusleder, aftales snarest. 

b. Udpegning af kursusledere, se ovenfor.  

Følgende blev aftalt vedr. kursuslederens opgaver: Steen er ansvarlig for: Kontakt til 

kursussted, skriftlig bekræftelse på aftaler om lokale og evt. forplejning samt sikre Wifi-

forbindelse. 

Kursuslederen har ansvar for forplejning (hvis dette ikke er en del af aftalen med kursusstedet), 

modtage instruktør, byde velkommen, aftale om at sende fakturaer til Per, indsende egne 

kørselsudgifter til Per, kursisternes evalueringer samt egen evaluering af kurset. 

c. Steen har meddelt datoer til Brittany (instruktør) og ODM (Ida). 

d. Tilpasning af kursusbeskrivelse jf. vore erfaringer fra første kursusrunde. Præcisering – at 

kurset er for nybegyndere, gerne med instruktion i, hvordan man opretter profil for en forening. 

e. Økonomi. VeluxFonden har meddelt at overskuddet fra første bevilling (19.422.86 kr.) kan 

anvendes til lignende kurser (senest 1/1 2023). Budget for kurset (bilag 3). Per og Steen 

sender ansøgning til VeluxFonden på yderligere DKK 43.000 til dækning af de ekstra kurser. 

f. Aftaler vedr. den fortsatte proces: Steen udsender invitation, tilmeldinger til Steen.  

 

Punkt 5, Regionalmøder: 

a. Mail udsendt til Per, Arvid, Dennis og Anita (lokale ift. hvor møderne tænkes afholdt) med 

opfordring om at udarbejde oversigt over potentielle deltagere i møderne. Listerne er modtaget 

forud for bestyrelsesmøde – men det aftales at Per, Arvid, Dennis og Anita hurtigst muligt 

gennemgår listerne endnu engang for at sikre, at oversigten kun indeholder 

museumsforeninger samt foreningsejede/drevne museer – og om muligt finde en 

kontaktperson (navn og mailadresse) til hver forening. De reviderede lister sendes til Steen. 

b. Udpegning af steder, hvor møderne kan afholdes 

i. Thisted – Arvid foreslås mødesalen på Thisted museum 

ii. Ølgod – Per er i dialog med Ølgod Museumsforening 

iii. Randers – Dennis bedes komme med forslag til sted (gerne museum). Har foreslået Gl. 

Estrup. 

iv. Lolland/Falster: Anita vender tilbage ASAP. 

Arvid, Per, Dennis og Anita undersøger, hvor møderne kan holdes – og om der vil være 

evt. udgifter forbundet hermed. Svar sendes til Steen. 

c. Datoer for regionsmøder 

Forslag nu: uge 46, 47 og 48. Mødet er Thisted foreslås afholdt torsdag den 27/10. Arvid, Per, 

Dennis og Anita undersøger mulige mødedatoer, når potentielle mødesteder kontaktes. Svar 

ASAP til Steen. 

d. Indholdet på de kommende regionalmøder: Velkomst og oplæg om SAMMUS v/Steen, oplæg 

fra lokal museumsmedarbejder (gerne direktør/leder), oplæg om vigtigheden af at have en 

lokalforankret museumsforening samt at museumsforeningen skaffer sig indflydelse. Aftaler 

om den fortsatte proces. Ajourførte lister, aftaler om mødesteder og mødedatoer meddeles 

Steen, som efterfølgende udsender invitationer. Tilmeldinger sendes til Arvid, Per, Dennis og 

Anita. 

 

Punkt 6, Lokale netværk 

Hvordan får vi etableret sådanne? Hvor ofte skal møderne afholdes? Indhold på møderne?   

Bestyrelsesmedlemmernes opgaver og ansvar ifm. med netværksmøder. Arvid og Dennis er i gang 

med oplæg. 

Mange spørgsmål! For at sikre bedre overblik over, hvor netværksmøder kan afholdes foreslog 

Steen at vi laver en oversigt over samtlige (af os) kendte museumsforeninger og 

foreningsdrevne/ejede museer opdelt på kommuner. Der kan tages udgangspunkt i den liste, som 

Per tidligere har lavet. Per laver ny liste – og vi besluttede at afvente med yderligere initiativer.  
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Punkt 7, Årligt tema-møde 

Vi har talt om at afholde et årligt temamøde (kombination af små/lidt længere uddannelsestilbud, 

erfaringsudveksling og en god museumsoplevelse). Forslag til hvor og hvornår? – og indhold. 

Beslutning: Vi kan ikke nå at arrangere dette i år, hvorfor vi afventer næste årsmøde – mhp. næste 

efterår.  

 

Punkt 8, Ny hjemmeside 

Tidligere kommentarer taget til efterretning. God snak om billeder m.m. Beslutning om, at vi – hver 

især sender billeder, vi synes er gode – til Steen. Desuden vil vi efterlyse billeder fra medlemmerne 

i næste nyhedsbrev.  

Vi tilføjer referater fra årets bestyrelsesmøder. 

 

Punkt 9, Debat: ”mini-brain-storming” – hvordan kan vi profilere os mere? 

Diskussion om, hvilke tidsskrifter, der evt. vil bringe en artikel/kronik om SAMMUS, frivillige på 

museer, museernes fremtid m.m. Kunne det være kultursiderne i Jyllands-Posten, Politiken? 

Følgende blev aftalt: Arvid sender oplæg til Steen inden næste møde vedr. julehilsen til alle 

medlemmer. Arvid og Steen går i tænkebox, om de kender en journalist, som kan hjælpe med en 

jubilæumsartikel i anledning af 20-året for SAMMUS´ eksistens. En bogudgivelse til uddeling – 

bredt kunne også være en mulighed. 

  

Punkt 10, Input til nyhedsbrev 

Kontingent, Per’s tur til Norge, SO-ME kurser, regionale møder, efterlysning af foto til 

hjemmesiden. 

 

Punkt 11, Kommende møder 

Mandag, den 28. november: Nyborg  

Mødet i januar flyttes til mandag, den 23. januar i Røde Kro, hvis muligt.  

Lørdag, den 25. marts, Årsmøde. Beslutning om at Else spørger Bevaringscenter Sønderjylland. 

 

Punkt 12, Eventuelt. 

Intet! 

 

Mødet sluttede kl. 14.30 – med efterfølgende kort besøg i pavillonen ved Nyborg Slot. 

 

 

 

 

7/9-2022/AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


