
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 28. november, kl. 10.30 

Tinghuset (Østfyns Museer), Stendamsgade 9, Nyborg 

 

Deltagere: Steen Hjorth, Else Runge Pedersen, Arvid Lisbjerg og Anita Grant (ref.)  

Afbud: Grete Thrane, Per M. Holm (og Dennis Lybech) 

 

0. Godkendelse af dagsordenen.  

Godkendt uden bemærkninger. 

 

1. Evt. bemærkninger til referat af sidste møde (7.9.2022) samt to-do-liste nr. 7  

Ingen bemærkninger til referatet.  

Steen arbejder videre på pkt. 4 i to-do-listen (kontakt til Ældresagen ang. kurser). 

 

2. Sidste nyt fra kassereren 

Per havde sendt relevante dokumenter på mail: 

a)  Resultatopgørelse: Overskud for 2022 p.t. DKK 49.000, her indgår ca. DKK 19.422 fra Velux 

b)  Regnskab: Ingen bemærkninger. 

c)  Restancer: Der er nu 3 foreninger i restance.  

d)  Medlemsliste pr. 12.10.22: Ingen bemærkninger. 

 

3. SoMe-kurser 

a. Følgende planlagte kurser blev aflyst: 

i. Lørdag den 6. oktober i Hjørring: 4 tilmeldte 

ii. Mandag den 31. oktober i Idom (ved Holstebro): 3 tilmeldte 

iii. Lørdag den 12. november i Hadsund: 6 tilmeldte (heraf 4 fra Vesthimmerland) 

Kommentar: Der er ingen entydig forklaring på, hvorfor der ikke var tilslutning til møderne! 

b. Følgende kursus afvikledes som planlagt 

i. Mandag den 7. november på Designmuseet (11 tilmeldte, 2 afbud, 1 udeblivelse) 

Kommentar: Godt møde! 

c. Økonomi. VeluxFonden har tidligere meddelt at overskuddet fra første bevilling (19.422.86 kr.) 

kan anvendes til lignende kurser (senest 1/1 2023). Efterfølgende har VeluxFonden (25/10) 

meddelt nyt tilskud på 42.600 kr. Skal anvendes senest 25/10 2023. 

Kommentar: Udgifterne fra mødet d. 7. november afholdes af nævnte beløb. Restbeløbet sendes 

evt. retur til VeluxFonden, hvis dette ønskes. Steen kontakter VeluxFonden. 

d. Henvendelse fra Silkeborg Museumsforening at man er interesseret i at lægge lokale (og et 

passende antal deltagere) til et SoMe-kursus i foråret 2023. OK hertil. Foreningen kontaktes 

herom. 

e. Aftaler vedr. den fortsatte proces. 

Kommentar: Mødet i Silkeborg nævnes i nyhedsbrevet, og måske vil dette medføre henvendelse 

om nye SoMe-kurser. 

 

4. Regionalmøder 

a.  Følgende planlagte møder er aflyst 

i. Thisted den 27. oktober: 2 tilmeldte 

ii. Randers/Djursland. Invitation ikke udsendt, da det viste sig, at der kun var få potentielle 

deltagere (5) 

b. Følgende møder er gennemført/gennemføres 



i. Ølgod den 17. november: 14 +1 deltagere, 2 afbud 

Kommentar: Fint møde i Ølgod samt gode tilbagemeldinger fra deltagerne. Ølgod, som er en del 

af Varde Museum har forskellige udfordringer. I øvrigt er Ølgod et ubemandet museum. 

ii. Stubbekøbing den 29. november: 16 + 3 deltagere 

Kommentar 30-11-22: God præsentation Ulla Schaltz fra Museum Lolland Falster (og fra Steen). 

Efterfølgende god dialog blandt deltagerne. 

c. Aftaler vedr. den fortsatte proces.  

Kommentar: Nye regionalmøder i foråret om samarbejde mellem museerne og 

museumsforeningerne med opstart de steder, hvor vi var i 2019. Steen udarbejder et forslag. Indhold 

kunne være: ”Foreningsudvikling” eller ”Hvordan puster vi liv i museumsforeningerne”. 

Steen sender en revurderet medlemsliste – til Arvid, Else og Anita mhp. at få listen opdelt i 

kommuner.  

 

5. Henvendelse fra FNM (Norske Museumsvenner) om fransk spørgeskema og om mulig kontrakt 

mellem venneforeninger og museer. 

Kommentar: Vi holder fast i beslutningen fra sidste møde, at vi gerne samarbejder med de nordiske 

– med fokuserer på arbejdet nationalt. Vi mener ikke, der er behov for at udsende det franske 

spørgeskema (eller noget lignende) til vore medlemsforeninger. 

 

6. Årsmøde 2023, dato ændret 

a. Vi har tidligere fastlagt mødet til afholdelse lørdag, d. 25. marts. 

Kommentar: Folkehjem er ikke ledigt d. 25. marts, hvorfor årsmødet flyttes til lørdag d. 18. marts. I 

forlængelse af årsmødet vil der være rundvisning på Bevaringscentret i Rødekro. 

b. Indledende planlægning af årsmøde/generalforsamling 2023: 

i. Varsles i Nyhedsbrev december og januar, OK (Steen) 

ii. Indkaldelse i Nyhedsbrev februar, OK (Steen) 

iii. Udarbejde program (bestyrelsesmøde 16. januar på Bevaringscentret) 

Kommentar: Else kontakter Folkehjem vedr. program og forplejning: Start 10.30, kaffe ved ankomst. 

GF og let frokostanretning samt kaffe inden afgang. Deltagerantal ca. 40. Deltagergebyr DKK 

250,00. Else kontakter Bevaringscentret ang. omvisning. 

iv. Finde nyt bestyrelsesmedlem.  

Kommentar: Steen kontakter Grete om muligt emne fra Københavnsområdet og evt. også andet 

emne. 

 

7. 2023 – SAMMUS 20 år 

Vi har tidligere talt om at skulle markere jubilæet på en eller anden måde – men aldrig konkret 

hvordan! Hvad tænker vi? 

Kommentar: Arvid kontakter Jens Olufsen, om et skriv til et kommende nyhedsbrev, gerne deadline 

inden næste BM. 

 

8. Medlemsforeningernes aktuelle udfordringer – og kan/skal SAMMUS gøre noget? 

Forud for bestyrelsesmødet var der udsendt et lille spørgeskema til vore medlemmer. Resultatet fra 

de 41 medlemmer blev præsenteret for bestyrelsen.  

Spørgsmål 1: Hvordan vil du beskrive jeres forenings forhold til det museum, som I støtter/driver? 

Kommentar: ca. 50% var meget tilfredse, ca. 5% var ikke tilfredse. 22 kommentarer til spørgsmål 1.  

Spørgsmål 2: Hvordan vil du beskrive interessen for jeres forening fra det museum, I støtter/driver? 

Kommentar: Igen ca. 49% var meget tilfredse, 6% var ikke tilfredse og der var 13 kommentarer til 

spørgsmål 2. 

Spørgsmål 3: Hvordan vil du beskrive jeres forenings mulighed for at få indflydelse på driften af det 

museum, I støtter/driver?  

Kommentar: Her var fordelingen lidt anderledes, ca. 25% var utilfredse, mens ca. 43% var tilfredse. 

18 kommentarer til spørgsmål 3. 

Spørgsmål 4: Tror du, at jeres museumsforening eller foreningsejet/drevet museum eksisterer om 5 

år? 

Kommentar: Glædeligt at ca. 74% svarede ”ja” til dette spørgsmål, 7% svarede ”nej” og ca. 19% 

svarede ”ved ikke”.  



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

Kommentar: 41 kommentarer var sammenfaldende med de svar, vi modtog ved årsmødet i Kolding. 

Disse udfordringer, bl.a. om rekruttering af yngre medlemmer til bestyrelserne, fastholdelse af 

medlemmer, gerne yngre medlemmer giver stof til nye kurser for medlemmerne. 

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

energipriser eller inflation – og har det konsekvenser for jeres forening? 

Kommentar: 14 medlemmer havde svaret nej/ved ikke, og 24 har svaret ja til dette spørgsmål. I 

øvrigt 42 kommentarer.  

Steen sammenskriver undersøgelsens resultater til indlæg i kommende nyhedsbrev. 

 

9. Strategi  

Vi har mere eller mindre realiseret vores strategi for 2019-2022. Visionen er sidst revideret maj 2021, 

- så det er tiden, hvor vi igen skal til at tænke fremad. 

a. Hvilke temaer, tænker bestyrelsen skal indgå i en ny strategi? 

Kommentar: Fastholdelse af Spor 1: Fastholdelse og rekruttering af nye medlemmer, Spor 2: 

Fastholdelse af kurser, Spor 3 ændres til Ekstern synliggørelse/synlighed, Nyt spor 4: 

Servicemuligheder fra SAMMUS, Nyt spor 5: Relationer mellem forening og museum. 

b. Hvordan involverer vi vore medlemmer i udarbejdelse af en ny strategi? 

Kommentar: Den nye strategi præsenteres på årsmødet og input til handlinger indhentes. 

c. Tidsplan for ny strategi. 

Kommentar: Spor 1-5 drøftes på næstes BM.  

 

10.  Input til nyhedsbrev  

Arvid’s julebrev (fremsendt til bestyrelsen d. 22. november) godkendt med følgende tilføjelser: 

spørgeskemasundersøgelsen og hvor nemt, det er at oprette en sådan i Google Analyse samt at vi 

arbejder på en ny strategi, som vil blive præsenteret på årsmødet d. 18. marts 2023. 

 

11. Åben for tilføjelser 

Intet 

 

12. Kommende møder 

Mandag den 16. januar: Bevaringscentret, Rødekro 

Lørdag den 18. marts: Folkehjem, Aabenraa og rundvisning på Bevaringscentret, Rødekro 

 

13. Eventuelt 

Intet 

 

 

Mødet sluttede kl. ca. 14.30 
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