
 

Hjælp til selvhjælp. 
Spørgeskema udsendt til SAMMUS’ medlemmer (76) den 18.-19.-20. november. Svarfrist 26.11. Modtaget 

43 svar (heraf har 2 foreninger indsendt 2 svar) – så i alt svar fra 41 medlemsforeninger, nemlig  

 Amagermuseets Venner, én af tre støtteforeninger til Museum Amager 

 Besættelsesmuseets Venner 

 Det antikvariske Selskab i Ribe 

 Gilleleje og Omegns Museumsforening 

 Give-Egnens Museums forening 

 Glud Museum 

 Hadsund Museumsforening 

 Historisk Forening for Vamdrupegnen - Kongeaamuseet 

 Historisk Samfund for Als og Sundeved 

 Hjortsvang Museum 

 Holbæk Museumsforening 

 Holstebro Museumsforening 

 Johannes V. og Thits Venner 

 Kalundborg Museumsforening 

 Kerteminde Museumsforening 

 kontaktperson til Sammus + næstdformand 

 Kystmuseet Skagen`s venneforening 

 M/S Museet for Søfart 

 Museet Sønderskov 

 Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 

 Museumsforeningen for Læsø 

 Museumsforeningen for Museum Midtjylland, Herning 

 Museumsforeningen for Struer og Thyholm 

 Nyborg Museumsforening 

 Nyborg Museumsforening 

 nymindegab 

 Næstved Museumsforening 

 Odsherreds Kunstmuseums og Malergaardens Venner 

 Ringkøbing Museumsforening 

 Silkeborg Museumsforening 

 Silkeborg Museumsforening 

 Skjern-Egvad Museumsforening 

 Sorø Museumsforening 

 strandingsmuseum St George 

 Svendborg Museumsforening 

 Varde Museumsforening 



 Venner af Museum Thy 

 Vesthimmerlands Museumsforening 

 Ærø museums Venner 

 Ølgod Museumsforening 

 Ølsemagle Møllelaug 

 Aabenraa Kunst og Musikforening 

 Aabenraa Museums Venner 

 

 

Ikke tilfredsstillende Meget tilfredsstillende 

 

1.1 Evt. kommentarer 

22 svar 

 Vi arbejder med fornyelse og generationsskifte i medlemskredsen 

 Vi mangler lokal forankring på museet. 

 vi holder er årligt møde om forhold og betingelser 

 Museumsforeningen oprettede i sin tid museet - for mere end 50 år siden - og har derfor et tæt forhold til det 

 Vi har en foreningsbestyrelse, der er en integreret del af ledelsen af Kongeaamuseet. Vi er 12 medlemmer af 

bestyrelsen, som deler os op i 3 grupper: a. foreningen b. museet c. arkivet 

 Vi er repræsenteret i museets bestyrelse og museets direktør deltager i vores bestyrelsesmøder. Museet stiller 

omkostningsfrit deres ansatte til rådighed for foredrag , rundvisninger mm. 

 FS ønsker at professionalisere og styre alle aktiviteter. 

 Vi står i et vadested, da vores direktør rejste pr. 1. september 2022. 

 Vi har udmærket dialog og jeg sidder i Museum Vestsjællands Bestyrelse 

 vi afventer ny direktør så det kan jo ændre sig 

 3 repræsentanter i museets bestyrelse 

 Vigtig men ressourcekrævende. Giver begrænset økonomisk nettoudbytte 

 Vi har et dejligt lokalhistorisk museum, som vi er stolte af. 

 Vi arbejder sammen om arrangementer, og har vi brug for en arkæolog eller historiker til et arrangement er de altid 

imødekommende. Vi er meget værdsat også i ledelsen 

 Samarbejdet har - hen over nogle år - udviklet sig til at blive yderst tilfredsstillende 

 Pga bestyrelse aktiviteter 

 Vi har et tæt samarbejde 

 



 Den nye struktur har gjort kontakten med museet diffus, vanskeligt og fjern 

 Museumsforeningen har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med den ansatte museumsleder om arrangementer, 

udstillinger mv. 

 Museet og foreningen har haft ens vedtægter og bestyrelse frem til 2022. 

 Vort lokale museum og museumsforeningen har et meget tæt og fortroligt samarbejde. Museumsforeningen har i 

øvrigt 2 personer i bestyrelsen for det statsanerkendte museum 

 Vi kunne godt tænke os, at museet tog mere hensyn til vores ønsker. 

 

 

Ikke tilfredsstillende Meget tilfredsstillende 

 

2.1 Evt. kommentarer 

13 svar 

 se ovenfor! 

 er interesseret i hvad vi laver og gør af tiltag 

 Som nævnt ovenfor føler foreningens medlemmer et ejerforhold til museet 

 Henviser til beskrivelsen i spgsm. 1 

 museet (ledelsen) glemmer at foreningen er en resource, 

 Personalet er ikke kommet sig over coronapandemien og deraf fyringer. 

 Vi synes ar vores museum bliver glemt, bliver ikke annonceret eller vedligeholdt. 

 Museumsdirektøren deltager i vore bestyrelsesmøder. Vore fælles arrangementer (alle er fælles) bliver sat på 

museets hjemmeside og Faceboo 

 MSJ er yderst interesseret i det arbejde vi udfører for at markedsføre søfartshistorien i Aabenraa. Selv om museet er 

midlertidigt lukket (grundet store udgifter til energi og varme) og der er fyret 11 medarbejdere, lægger MSJ vægt på, 

at vi - som støtteforening til Kulturhistorie Aabenraa (Sønderjyllands Søfartsmuseum) - holder interessen for 

søfartshistorien i live - ikke mindst nu, hvor man arbejder intenst på at etablere et nyt fællesmuseum på Havnen i 

Aabenraa - hvori indgår både Søfartshistorien og den sønderjyske kunst med Franciska Clausen og Eckersberg som 

de førende. 

 Vi har nu kun et arrangement på Kunstmuseet om året på grund af pladsforholdene. 

 Forudsætningen for museets drift og udvikling er en aktiv og ineresseret museumsforening 

 Foreningen skal nu stå på egen ben, finde sit ståsted og ny samarbejdsform med museet skal etableres 

 Som kommentaren ved spørgsmål 1. 

 

 



 

Ikke tilfredsstillende Meget tilfredsstillende 

 

3.1 Evt. kommentarer 

18 svar 

 ingen indflydelse 

 Vi besidder 1/3 af stemmerne i fondsbestyrelsen 

 vi har et medlem i museets bestyrelse 

 Vi afventer den nye direktør. 

 Museerne er af den opfattelse, at driften af museerne er deres arbejde . 

 Vi hjælper med udformning af folder mm. post, samt hjælper ved foredrag, men ikke med selve driften af museet. 

 Vedtægter og valg af fire ud af otte bestyrelsesmedlemmer 

 Vi er kun en venneforening, og har ingen indflydelse, selv om vi beklager os. 

 Foreningen udpeger 1 medlem af Museum Midtjyllands styrelse 

 Vi har tre bestyrelsesmedlemmer i museets bestyrelse. 

 Vi har ikke meget indflydelse på driften, men meget mere på FORMIDLINGEN af den forskning, der foregår på 

museet - og derved øge besøgstallet og interessen for den særlige kulturhistorie, som er museets ansvarsområde. 

 Bestyrelsen drive museum 

 Museum Sønderjylland har egen bestyrelse, og det blander vi os ikke i. 

 Kontakten er nærmest væk 

 Gode muligheder, jf. svarene overnfor 

 Foreningen vil få en bestyrelsespost i museets bestyrelse 

 Vi har ingen indflydelse på driften. 

 Vi er under pres. Vi har 2 medlemmer i museets styrelse. Ønskes reduceret til en. Målet er at skaffe relevante 

kompetencer. Der tales om honorering. 

 

 



 

5.       Hvad vil være jeres forenings største udfordringer de kommende 5 år? 

41 svar 

 Det er svært som forening at drive et statsanerkendt museum, for det er altid loven, der gælder i sidste ende. Men 

man kan arbejde med udpegede medlemmer af bestyrelsen vedr. særlig viden/kompetencer 

 At få flere medlemmer, firma medlemmer og få et tættere samarbejde m. museet vedr. at støtte lokale projekter med 

museet 

 økonomi, medlemstal, IT og frivillige 

 Deltagelse i arbejdet med udbygning af museet 

 at få fat i yngre bestyrelsesmedlemmer 

 At rekruttere nye medlemmer 

 At skaffe frivillige til levendegørelse og formidling af vore museumsgårde. 

 At finde et samarbejde hvor FS ledelse og museumsforeningen kan arbejde positivt sammen 

 Holde medlemstal/ holde museumsledelsens opmærksomhed på de kerneområder vi værdsætter/ 

 at stoppe tilbagegangen i medlemstallet 

 Samarbejdet med ledelse og personale. Rekruttering til bestyrelsesarbejdet. 

 besøgende nok 

 Der arbejdes p.t. med en sammenlægning af kunst og kulturhistorisk museer på egnen 

 At værge yngre medlemmer til en støtteforening, hvor modtageren ikke ønsker støtten. Og hvor modtageren selv 

værger de frivillige, som de skal bruge. 

 Reduceret antal mdlemmer 

 At få yngre bestyrelsesmedlemmer 

 alderen på venneforeningens medlemmer - lykkes vi med at få nye ind 

 At finde yngre, frivillige til bestyrelsesarbejdet 

 Flere yngre medlemmer 

 Økonomien, vi vil få lidt færre medlemmer, ligesom museet skal spare. 

 Faldende medlemstal og interesse for foreningens arbejde 

 Frafald pga alder 

 Nye medlemmer 

 At bevare museet og få nye/yngre medlemmer. 

 Medlemstallet. 

 Det må være fortsat at bevare eller øge antal medlemmer. 

 At fastholde medlemstallet og at få medlemmerne til at deltage i foreningens aktiviteter 

 At trække folk til museets og vore arrangementer. Der er mange kulturaktører i kommunen. 

 økonomi 



 at fastholde interessen for museets ansvarsområde - og fastholde medlemsantallet, som meget gerne skulle øges, så 

det signalerer en interesse for det kommende fællesmuseum. 

 Vedligeholdelse 

 At bevare og evt. øge medlemdtallet 

 Mangel på yngre kræfter.Både bestyrelsen (minus et medlem) og medlemmer er over 70 år 

 At opretholde en indtjening (billet- og butikssalg) som giver mulighed for at udvikle museets udstillinger og aktiviteter. 

 Finde frivillige kræfter til at stable et program på benene og blive ved med at tiltrække nye medlemmer 

 Vedligeholdelse af bygninger 

 Vi har pt ca. 3.000 medlemmer. Alderssammensætningen blandt medlemmerne er ret høj. Så udfordringen er at få 

flere yngre medlemmer. 

 At fastholde medlemmer 

 At få museet til at lytte til vores ønsker. 

 Medlemstal 

 Unge og friske bestyrelsesmedlemmer 

6. Oplever du, at det museum I støtter eller driver, har udfordringer grundet høje 

energipriser eller inflation? - og har det konsekvenser for jeres forening.42 svar 

 Nej 

 ved ikke 

 nej 

 ja, nej det har ikke konsekvenser for museumsforeningen 

 Ja, vi har udfordringer grundet høje energipriser. 

 ja og ikke endnu 

 Endnu ikke 

 Ja, opvarmning sluger en stigende andel af vore driftsmidler for museet 

 Museet har udfordringer, men det påvirker ikke foreningen 

 Ja, de stigende udgifter er en stor udfordring. Det har ikke direkte konsekvenser for foreningen. 

 Museet drives i kommunale bygninger, så indtil nu har vi ikke mærket ændringer, andet end de energibesparelsers 

samfundet indfører. 

 Ja! - den service vi får fra museumsadministrationen - kontingentopkrævning/medlemslister bortfalder p.g.a. 

besparelser 

 ja! 

 ja 

 nej - det er lykkedes museet at spare 1/3 del på varme udgifterne 

 Museet har store problemer. Da samarbejdet er noget anstrengt, er det hverken blevet værre eller bedre. 

 Nej (ikke endnu) 

 ved ikke endnu 

 Ja, der er økonomiske udfordringer for Museet, men ikke umiddelbart for os som støtteforening. 

 Nej - ikke endnu 

 Museet har måtte spare i personalet og åbning af nogle museer, der er 9 i alt. 

 Økonomien presses da af de stigende piser på alt. 

 Ja og ja i form af reducerede tilbud 

 Ved ikke, tror det ikke. Lyset bliver kin tændt, når der er besøg med selvbetjening. 

 Nej. 

 Nej, Museum Silkeborg er statsanderkendt og modtager også pæn støtte fra Silkeborg Kommune, men ingen ved 

hvilke tilskud museet modtager i fremtiden. I henhold til museumsforeningens vedtægt skal et eventuelt overskud i 

museumsforeningen anvendes til at støtte Museum Silkeborg. Museumsforeningen har de sidste par år haft et 

overskud (- administrations- og andre udgifter) på ca. kr. 50.000-60.000 som er anvendt til at støtte museet på 

forskellig måde. 

 Ja Nej 



 Ja, i allerhøjeste grad, da det i forvejen står på meget tynde ben. Vi er et af de museer i landet med allerlaveste 

tilskud, både statsligt og kommunalt, selvom der har været masser at tiltag, f. eks. Kulturarvskommune, 

Campingvogn, der kørte rundt i kommunen og indsamlede oplysninger om de forskellige områder. Arkæologerne 

laver alt deres arbejde for kommunen, og direktør og historiker har været rundt og indsamle oplysninger om bygninger 

og vurdere bevaringsværdige. Mmm. 

 Vores museum har større udgifter, og det betyder, at der er endnu mere brug for vores støtte 

 Det har i høj grad indvirkning på hele museumsdriften i MSJ - og også for det museum, vi er støtteforening for. MSJ 

har måttet fyre 11 medarbejdere og måttet lukke 3 museer midlertidigt - heriblandt Kulturhistorie Aabenraa 

(Sønderjyllands Søfartsmuseum) som vi er støtteforening for. 

 Ikke rent umiddelbart 

 Ja, men hidtil har det ikke haft konsekvenser for foreningen 

 Det tror vi, men ved det ikke. Museum Sønderjylland har dog lukket flere museer helt ned for en periode og fyret 

medarbejdere. 

 Ja - næste års budgetlægning bliver vanskelig. Større vedligeholdelsesudgifter må sandsynligvis udskydes, f.eks. 

udskiftning af alarmsystemet. 

 Ja men vi har foreløbig styr på udgifterne ved at spare. Vi har også aflyst et fondsstøttet byggeprojekt pga inflationen.  

 Stigende energipriser er selvfølgelig belastende, men ikke noget stort tema pt. 

 Ja, det har konsekvenser, men ikke umiddelbart for vores forening 

 Museet er udfordret, men det har ikke konsekvenser for vores forening. 

 Det giver udfordringer 

 

7. Har jeres museumsforening eller foreningsejede/drevne museum andre aktuelle 

udfordringer? 

36 svar 

 Nej 

 Ikke ud over det ovenfor anførte 

 Vi har udfordringer af faglig art. 

 pladsmangel og økonomisk hjælp til de digitaleudfordringer som gebyr her og der 

 Den vigtigste er nævnt 

 Vi har måttet notere færre besøg efter coronaen - også færre deltagere ved foredrag og arrangementer 

 Vi krydser fingre hvert år ved Dragør Kommunes budgetforhandlinger, men i år er det gået godt. Vi har ikke fået 

frataget dele af vort tilskud. Fagligt dækker vi Tårnby Kommune også, men får kun et symbolsk støttebeløb fra denne 

kommune. 

 Ny direktør der er meget præget af kulturministeriets holdninger, og desværre mangler den lokale forankring. FS var 

en folkegave til Esbjerg kommunes borgere. 

 Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer der kan/vil varetage vore administrative opgaver 

 Ovenstående svar må vist række! 

 Især besøgstallet 

 Dårlig ledelse 

 Ja 

 medlemmer og de frivilliges aktiviteter - hvad er det vi skal lave som gavner meuseet? 

 Vigende besøgstal 

 Vi venter på, at nybyggeriet ved Nyborg Slot kommer i gang 

 Ikke ud over som er nævnt ovenfor. 

 ikke så vidt vides. 

 Museet har en række udfordringer, som vi er i gang med at løse 

 nej 

 Kulturhuset skal renoveres, og vores museum fjernes, med udstikkede ting i glasboks mellem bibliotekets bøger, 

meget beklageligt. 



 Vi vil selvfølgelig altid gerne have et fornuftigt samarbejde med Museum Silkeborg. 

 Medlemsfremmødet er endnu ikke som før Corona 

 Det kommunale tilskud er reduceret og det er alvorligt for museets fremtid 

 Bestyrelsens medlemmer har et ret højt aldersgennemsnit! - Så fornyelse i bestyrelsen og flere nye - aktive - friske 

medlemmer er ønskeligt. Det ser ikke ud til at være en let sag - så derfor er det en udfordring for os! 

 Ikke for nærværende. Vi har en fast samarbejdsaftale med Museum Sønderjylland. 

 Vi vil gerne støtte bygning af et nyt fælles museum 

 Vi skal øge besøgstallet og indtjeningen, så vi fortsat kan være et levende museum med attraktive udstillinger og 

aktiviteter. 

 Skal finde ny identitet 

 Vi mangler klimaneutrale m2, eller flere af dam 

 Gerne flere yngre medlemmer 

 Ikke noget aktuelt. 

 Bygningsvedligehold 

 

8. Evt. bemærkninger til SAMMUS: 

16 svar 

 Forsæt den positive udvikling. 

 Tak for jeres utrættelige arbejde med at aktivere dansk museumsliv! 

 Vi har et udmærket forhold til vores kunstmuseer. De er glade for den store tilslutning foreningen har til de 

arrangementer vi står for og bistår med PR. 

 Jeg tager hatten af for jeres store arbejde 

 ------------- 

 godt inititiv 

 Vigtig undersøgelse, for vi har hidtil haft for lidt gavn af kontingentet til Sammus. 

 Vi havde en fin aften den 17/11 med besøg af Steen Hjort. (du sendte ikke slides til mig, men Knud har fået dem, og 

sendt dem videre til mig). Mvh. Sonja 

 Besvarelsen er ikke udtryk for museumsforeningens holdning, men dækker udelukkende mine personlige holdninger 

til spørgsmålene. 

 Vort museum er statsanerkendt og er også blevet pålagt at drive Stenaldercenter Ertebølle og Rotunden på Johs. V 

Jensen og Thit Jensen museet. Desuden er vi fælles med Kunstmuseet om Kirkeby-salene, hvor det er svært for 

museet at få tid til større udstillinger, da Himmerlands Kunstmuseum og Vesthimmerlands Kunstforening lægger 

beslag på det meste af tiden 

 SAMMUS er en aktiv og god samler og formidler af de problemstillinger, der dukker op blandt de mange 

Museumsforeninger, som udgør SAMMUS' medlemskreds. SAMMUS har en god kontakt til ODM og kan være 

kontaktled til Kulturministeriet og til det politiske Danmark. 

 Tak for jeres engagement i museet 

 Coronaen har bevirket, at vi har tabt ca. 120 medlemmer. Håber at de kommer igen. 

 Fin formidling af relevante informationer om museumsdrift f.eks. i forbindelse med coronaepidemien. Inspirerende at 

læse Nyhedsbrevene. 

 Vi glæder os over medlemskabet 

 Fint møde i Ølgod den 17. nov. 2022 


