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Familiemarked Søndag d. 20. maj 2012
Igen i år bliver der stort marked for hele familien i og omkring
Køng museum. Stumpemarkedet åbner allerede kl. 9.00, øvrige
udstillinger kl. 10.00. Udstilling af veteranbiler, kunsthåndværk,
legemarked, rundvisning på museet, forskellige overraskelser –
og selvfølgelig mulighed for køb af mad og drikke dagen
igennem. Ved frokosttid vil guitaristen Shony underholde
med hyggelig og stemningsfuld musik. GRATIS adgang til alle
herlighederne. Det er i år 10 år siden Køng Museum havde det
første veteranbiltræf. Hans Jensen fra Næstved har i alle årene
var en dynamisk koordinator på stævnerne. De senere år er et
stort stumpemarked med reservedele til veteranbilerne blevet en
del af den festlige markedsplads. Publikum vil i år kunne være
med til at stemme på den efter deres mening flotteste veteranbil.

VIGTIGT: Giv en håndsrækning:

Gå også ind på www.koengmuseum.dk

Kontakt Åge på e-mail: hanneogaage@privat.dk - Åge skriver:
Fredag den 18 maj kl. 11.00, på Køng Museum kunne vi godt
bruge nogle hænder et par timer til at hjælpe teltudlejeren med
at få det store telt op at stå. ( 9x27 m.) + et par mindre telte 3x6
m og et par stykker på 3x3m.
Så hvis du kunne give os en hjælpende hånd, bliver vi glade
og giver frokost og en øl. Send os en mail.

Museumsgården i Keldbylille
17. maj fejrer Museumsgården i Keldbylille lige øst for Stege på Møn traditionen tro, den tidligere ejer af
gården: Hans Hansen. Den gode bondemand – ugift – ville være blevet 127 år, hvis han altså var forbleven
levende. Samtidig arrangeres Noret Rundt v/Lions Club Kristi himmelfartsdag morgen/formiddag.
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Efter generalforsamlingen
Torsdag d. 29. marts 2012 kl. 18.00 mødte knapt et halvt
hundrede medlemmer af Museumsforeningen op i Viemose
Forsamlingshus for at indtage den af bestyrelsen veltilberedte
”forlorne skildpadde” med rigelig tilsætning af den obligatoriske
sherry. Ester fra bestyrelsen medbragte hjemme- og nybagt
franskbrød.
Kl. 19.00 startede generalforsamlingen efter planen. Dette nyhedsbrev vil gengive referat af generalforsamlingen, samt ikke
mindst de nye vedtægter, som blev godkendt med et overvældende flertal. Endelig vil vi i kort form redegøre for de
aktiviteter den nye bestyrelse agter at gennemføre.

Referat:
Pkt. 1. Valg af dirigent:

Christian Bjørn Andersen blev valgt og startede med at konstatere generalforsamlingen for lovlig varslet.
Pkt. 2. Valg af 2 stemmetællere:

Käte West og Claus Rott blev valgt.
Pkt. 2a. Valg af referant:

Inge Hemmingsen blev valgt.
Pkt. 3. Formandens beretning:

Året 2011 er et skelsættende år for Museumsforeningen Sydsjælland og Møn. Efter at det frivillige og folkelige engagement
har været drivkraften bag museumsdrift i snart 100 år er
museumsforeningen nu uden formel indflydelse på museernes
daglige drift. Museumsforeningens repræsentanter blev på et
møde i sensommeren 2011 stemt ud af bestyrelsen i Museerne
Vordingborg.
Da man centraliserede museerne i 2005 centraliserede man
også museumsforeningerne og gav dem – som det var tilfældet
med de gamle museumsforeninger – mandater i museumsbestyrelsen. Disse mandater var foreningens legitimitet. Med de
nye meget velfungerende og aktive venne- og støtteforeninger i
Køng og Keldbylille, kan man spørge sig: Hvad skal man så
egentlig med Museumsforeningen?
Monarkiet, med sit kongelige skattekammer, og senere staten
grundlægger den centrale opsamling af kulturarven. Men den
historiske baggrund for det meste af museumslandskabet ud over
Danmark er det folkelige engagement.
De nationale og økonomiske katastrofer efter de Slesvigske
Krige, tabet af en tredjedel af riget herunder landets næststørste
by Flensborg i 1864, mobiliserede nationen i højskole- og
andelsbevægelser. Og ikke mindst i oprettelse af hjemstavnsforeninger. Landet over grundlagdes lokale museer med kunstog kulturhistoriske samlinger. Disse samlinger gav befolkningen
mulighed for at lære samtidens og fortidens kunst og
kulturhistorie at kende.
Museerne var ikke kun steder hvor lokalbefolkningen lærte sig –
de deltog også aktivt. Sammen med stadig mere professionelle
museumsansatte indsamlede, bevarede og formidlede
lokalbefolkningen anlæg, bygninger, genstande, optegnelser og
kunstværker, der viste de forskellige lokale egnes særpræg og
egenart.
Med årene blev der således udspændt et velfungerende musealt
og folkeligt netværk over hele landet. Provinsmuseer sikrede i
Side 2 af 7

tæt samarbejde, systematisk den lokale kunst- og kulturhistorie.
Lovgivningen pålagde museerne at arbejde sammen fagligt og
økonomisk bl.a. i amtslige museums råd. Landets statslige
hovedmuseer, Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet,
blev sammen med Statens Museumsnævn og Statens
Lokalmuseumstilsyn (nu Kulturarvs Styrelsen) pålagt at etablere
det nationale overblik over de mange forskellige
arbejdsområder i respekt for det lokale engagement. Det danske
museumsvæsen havde således både lokale og nationale kunder
og brugere, der sikrede en bredde og en dynamik, der var helt
enestående i den vestlige verden.
Efter strukturreformen i 2005 er alt dette sat under forandring.
Med det som baggrund: Hvad har bestyrelsen så foretaget sig:
Vi kom lidt sent i gang, da vi som I husker, måtte strække sidste
års generalforsamling over 2 møder: D. 17. marts og d. 2. maj
2011. På det første møde fik foreningen en ny formand og valgte
repræsentanter til Museerne Vordingborg. På næste generalforsamlingsmøde fik vi suppleret bestyrelsen op, så vi var
fuldtallige efter vedtægterne.
D. 10. maj samledes den nye bestyrelse for at konstituere sig
med næstformand, kasserer og sekretær. Det første møde gik
med at debattere, hvilken vej Museumsforeningen skulle gå.
Formanden redegjorde for den aktuelle museumsudredning.
Støtte- og venneforeningernes store betydning for Museerne blev
bekræftet, og vi blev enige om, at støtte disse foreninger, at det
burde være en del af den nye bestyrelses virkeområder. Dagsordnerne til de kommende bestyrelsesmøder blev standardiseret,
så vi var sikre på, at vi kom alle punkter igennem.
Bestyrelsen var enig om, at genindmelde Museumsforeningen i
SAMMUS: Sammenslutningen af Museumsforeninger i
Danmark, hvorfra der kommer megen inspiration og indsigt fra
museer over hele Danmark. Endvidere foreslog formanden, at
samtlige bestyrelsesmedlemmer skulle ha’ tilsendt tidsskriftet
”Danske Museer” som over et år giver et uddybende og bredt
indblik i museumsvirksomhed overalt i Danmark. En god måde
at holde sig opdateret på som bestyrelsesmedlem: At oparbejde
en seriøs viden og baggrund for de beslutninger, vi skal tage i
bestyrelsen.
Vi havde allerede på første møde lagt en plan om udflugter og
foredrag, samt udarbejdelse af en hvervefolder hurtigst muligt.
Også hjemmesiden ville vi ha’ hurtig op at stå – hvilket
desværre ikke lykkedes. Det bliver den nye bestyrelses
førsteprioritet.
Allerede d. 16. juni mødtes vi igen. – Formanden og 2
bestyrelsesmedlemmer havde i mellem tiden haft møde med Keld
Møller Hansen og Anders Kaas-Sørensen fra Museerne. Her
blev det klart, at Museerne ville overlevere medlemskartotek,
regnskabsføring og formue til Museum-foreningen.
Museumsforeningen og Museumsledelsen har efterfølgende
holdt 4-5 koordineringsmøder, hvor vi orienterer hinanden om
status og kommende aktiviteter.
D. 23. august holder bestyrelsen sit 3. møde. Vi har nu styr på
dagsordnerne med de faster punkter, hvor bl.a. regnskabet
indgår som første punkt.
D. 10. oktober afholdt vi 4. møde, hvor der blev evalueret på en
succesfuld gennemført tur til Frilandsmuseet.
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Vi drøfter igangsættelse af en aktivitetsliste samt en liste over
ressource-personer i lokalområdet.
D. 24. november holdes 5. møde som et julemøde. Efter at det er
blevet klart, at Museumsforeningen er stemt ud af Museernes
bestyrelse har vi nedsat et udvalg for udformning af nye
vedtægter. Oplæg af disse gennemgås. Derudover taler vi om
hvordan vi kan hverve flere medlemmer, og vi planlægger nye
arrangementer for medlemmerne.
D. 7. februar holdes 6. møde, hvor vi begynder at øjne
generalforsamlingen. Desværre har kassereren meldt afbud, så
vi har ikke mulighed for at få opdateret økonomien eller
hvordan det står til med regnskabet. Dette skulle vise sig at ha’
sin naturlige årsag.
Mandag d. 12. marts bliver formanden orienteret om, at
Museumsforeningen har været ude for underslæb og giver sin
viden øjeblikkelig videre til bestyrelsen. Bankkontoen bliver låst.
Tirsdag d. 13. marts holder bestyrelsen sit 7. og sidste møde
inden generalforsamlingen. Vi har en lang debat, hvor især
tidspunktet for indgivelse af en eventuel politianmeldelse blev
debatteret. På den ene side havde vi hensynet til medlemmerne
og rets følelsen, på den anden side skulle muligheden for at få
lempet pengene tilbage til kassen ikke forspildes.
Beslutningen blev, at den formastelige fik fredag d. 16. marts kl.
14.00 til at tilbagebetale alle pengene. Det var i realiteten 2½
dags frist. Fredag eftermiddag fik foreningen kr. 20.000 og
mandag d. 19. marts blev resten – 45.000 kroner –
tilbageleveret til foreningen. Vi havde en kort kontakt til Politiet
i Vordingborg, som bakkede fuldt op om vores plan for pengenes
tilbagelevering. På plus siden ligger, at samtlige fjernede beløb
omhyggeligt var noteret ned i regnskaberne i datoorden og efter
bankudskrifter, som om der var tale om et lån.
Med hensyn til fremtidige udbetalinger har bestyrelsen besluttet
følgende:
Kassereren
indstiller
til
betalinger
på
netbanken.
Næstformanden godkender med sin kode betalingerne.
Formanden får automatisk fremsendt kontoudtog fra banken én
gang om måneden – som han så kan forelægge bestyrelsen
kommende møde.
Vi har jo pressen med os i dag. Jeg har valgt at være meget
åben omkring forløbet – og det var jeg, da jeg fik din opringning
forleden dag, Henning Gøtz. Den åbenhed skylder vi Museumsforeningens medlemmer. Men lige netop også på Museumsforeningens vegne, vil jeg bede om, at der tages et menneskeligt
hensyn til mennesker i deres efterår.
Med fritstillelsen fra ”Museerne Vordingborg” er Museumsforeningen tvunget til at tænke anderledes. I de kommende år vil
medlemmerne opleve en ny Museumsforening, der nu ser sin nye
opgave at formidle fra alle de kulturhistoriske aktiviteter, vi er
så beriget af i Vordingborg Kommune.
Vi vil omdefinere vores rolle fra at være ”traditionel
støtteforening” til at være ambassadører for Museerne. Vores
platform for denne opgave bliver det nye tidsskrift
”KULTURARV”.
I ”KULTURARV” vil vi til medlemmer og offentligheden i øvrigt
formidle viden, forskning og information fra de 4
statsanerkendte museer og tilsvarende venneforeninger, fra
Side 3 af 7

Se også side 7
private museer og samlinger af enhver art i vort område, fra de
7 lokalhistoriske foreninger og ditto arkiver, fra de 3
bevaringsforeninger i Præstø, Stege og Vordingborg m.v. Da
foreningens navn jo er Museumsforening Sydsjælland og Møn,
vil områder fra hvilken vi vil berette være fleksible og kunne
omfatte både Næstved egnen og op til Køge.
Medlemmer af Museumsforeningen får bladet tilsendt gratis –
det vil endvidere kunne læses og købes på museerne,
bibliotekerne, turistinformationer, boghandlere, kiosker, cafeer,
lægekonsultationer, skoler og ældrecentre.
Museumsforeningen vil øge sit udbud af foredrag, ekskursioner,
endags ture og egentlige kulturhistoriske rejser. Alt vil blive
meddelt i KULTURARV og i Nyhedsbreve.
Vi er ved at samle medlemmernes e-mail adresser, så vi jævnligt
kan udsende disse Nyhedsbreve med aktuelle oplysninger og
orienteringer.
Det har været en kæmpe fornøjelse at være formand i det
forgangne år. En stor tak fra formand til bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter. Tak til generalforsamlingen for at I valgte mig
sidste år, det har været en stor og spændende opgave.
John Holmer
Spørgsmål:
Hvordan kan Museerne stemme museumsforeningen ud af deres
bestyrelse?
Svar:
Debatten blev taget forinden den nye bestyrelse (os) tiltrådte –
Sagen var færdigdebatteret og besluttet. Dette fik vi oplyst på
første bestyrelsesmøde.
Spørgsmål:
Navnene på personerne der havde været med i debatten!?
Svar:
Thomas Christfort, Freddy Flinthagen & Peter Steen
Spørgsmål:
Hvorfor blev medlemmerne ikke inddraget?
Svar:
De tre repræsentanter videregav aldrig deres viden.
Spørgsmål:
Bestyrelsen for Museerne – kan de selv beslutte hvor mange der
sidder i deres bestyrelse?
Svar:
Formanden redegør for strukturreformen med kommunesammenlægninger og deraf følgende sammenlægninger af
museerne. Han redegør for museumsudredning og om rapporten
om bedre ledelse i kulturinstitutioner (Lars Liebst Rapporten).
Brian Mikkelsen startede museums udredningen, Per Stig Møller
beordrede time out.
Spørgsmål:
Hvilken begrundelse havde Museerne for at museumsforeningen
ikke skulle sidde med mere? Kan det være af personkarakter?
Svar:
Ved ikke hvorfor – Fik aldrig en egentlig begrundelse.
Bestyrelsen har fastholdt en positiv tone overfor Museerne. Det
signal Museerne giver tilbage ved at overdrage medlemslister,
penge m.v. ser vi ikke som, at Museerne ikke vil samarbejde.
Hvad der ligger til grund for deres beslutninger ved kun de
tidligere repræsentanter og Museerne Vordingborg.
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Opfordring fra Generalforsamlingen om at skriver et brev til
Museerne Vordingborg. Spørg om hvorfor og om vi kan komme
ind igen?
Generel ros til formand og bestyrelse for nobel behandling af
kassereren.
Spørgsmål:
Hvad med de goder vi har hos Museerne nu hvor navlestrengen
er klippet ?
Svar:
Keld Møller Hansen har flere gange givet udtryk for, at dette
ikke er et momentum pt.
Spørgsmål:
Må frivillige komme med ud at grave ved udgravningerne på
ruinterrænet? Havde fået oplyst at det kun var for professionelle.
Svar:
Der var et medlem, der vidste en del omkring dette emne og
svarede bl.a., at der var forskel på hvilken slags udgravninger,
der måtte bruges frivillige på.
Spørgsmål:
Kunne det ikke have været en ide at have haft inviteret Keld
Møller Hansen?
Svar:
Han var inviteret. Det var Anders Kaas-Sørensen også.
Konklusion:
Vi skal koncentrere os om vores Museumsforening og vores
aktiviteter og bruge gejsten og arrangement på egen forening,
nu da vi ikke sidder i bestyrelsen i Museerne Vordingborg. Vi er
stadig Museerne Vordingborgs ambassadører, deres venner, og
vil altid prioriterer udbredelsen af kendskabet til institutionen.
Vores økonomiske midler er håndører i forhold til Museernes
nuværende driftsbudget og bruges meget mere konstruktivt på
medlemmerne. Lad os se hvad vores plan bringer indtil næste
generalforsamling i vores forhold til Museerne Vordingborg.
Pkt. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

Formanden fremlagde regnskabet som blev enstemmigt vedtaget
Michael Wieberg påpegede regnefejl.
Formanden fremlagde budgettet for 2012, dette blev godkendt
uden bemærkning
Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent

Uændret kontingent blev foreslået og enstemmigt godkendt.
Pkt. 6. Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
Pkt. 7. vedtægtsændringer.

Henning Gøtz, mente at vedtægtsændringerne viser, at foreningen har opgivet pladserne i Museerne Vordingborg og stemte
med det samme mod forslagene.
Formanden stod for det synspunkt, at vedtægterne var en
afspejling af virkeligheden i forhold til institutionen: ”Museerne
Vordingborg”.
Forslag om at kassereren skulle vælges på generalforsamlingen
havde kun forslagsstillerens stemme.
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De vedtagne vedtægter med ønskede rettelser og korrektioner vil
blive gengivet senere i dette nyhedsbrev.
Pkt. 8. Valg af Formand

John Holmer blev enstemmigt valgt.

Pkt. 9. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år

Jens Mørk Hemmingsen, Jens Hallquist samt Ester Nielsen blev
enstemmigt valgt.
Pkt. 10. Udgår i 2012
Pkt. 11. Valg af 2 suppleanter for kommende år.

Inge Hemmingsen og Winnie Gothe valgt enstemmigt.
Pkt. 12. Valg af Revisor og revisorsuppleant for kommende år.

Danuta Clausen valgt til revisor og
Åge Jørgensen valgt til suppleant.
Pkt. 13. Eventuelt.

Livlig debat omkring imødekommende holdninger contra en
mere kontant position overfor institutionen Museerne Vordingborg.
Konklusionen blev, at vi fortsætter de gode tiltag og positive
holdninger til samarbejdet med Museerne Vordingborg.
Stor ros til det nye blad og tak til John Holmer for det store
arbejde.
Dirigenten afsluttede med at takke for god ro og orden
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Vedtægter gældende fra 29. marts 2012
§ 1 Navn
Foreningens navn er Museumsforeningen Sydsjælland og
Møn. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune.
§ 2 Formål
Foreningens formål er at støtte museerne i Vordingborg
Kommunes aktiviteter, og fremme kendskab hertil. Endvidere
nærer foreningen medlemmernes interesse for museerne og for
egnens og Danmarks kulturarv ved diverse arrangementer.
§ 3 Medlemskab
Stk. 1 Som medlem af foreningen optages enhver, der betaler
kontingent til foreningen. Udmeldelse sker til regnskabsårets
udgang 31.12.
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen med
henblik på foreningens drift og formålets opfyldelse.
½ års kontingentrestance kan medføre automatisk slettelse af
medlemslisten.
Et husstandsmedlemskab giver to stemmer på generalforsamlingen.
Stk. 2 Foreningen er medlem af Sammenslutningen af museer i
Danmark = SAMMUS.
§ 4 Generalforsamling
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af
marts måned, og indkaldes med mindst 4 ugers varsel, ved
bekendtgørelse på foreningen hjemmeside
www.museumsforeningen.dk i lokalt uge – eller dagblad, og ved
e-mail.
Stk. 3
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Stk. 4
Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der er indmeldt og
betalt medlemskontingent senest 2 dage før generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Husstandsmedlemmer har 2 stemmer til navngivne personer.
Stk. 5
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst
indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af 2 stemmetællere
Valg af dirigent
Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Fremlæggelse og godkendelse af budget for
indeværende år.
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag.
8. Valg i lige år af formand for 2 år.
(punktet udgår i ulige år).
9. Valg i lige år af 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år.
(punktet udgår i ulige år)
10. Valg år i ulige år af 3 medlemmer til bestyrelsen for 2
år (punktet udgår i lige år).
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11. Valg i lige år af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år
(punktet udgår i ulige år)
12. Valg i ulige år af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år
(punktet udgår i lige år)
13. Valg af revisor og revisorsuppleant for kommende år.
14. Eventuelt
Stk. 6
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.
Stk. 7
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt
stemmeflertal blandt de fremmødte. Afstemning foretages
skriftlig alene et medlem ønsker dette.
Stk. 8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens
flertal, eller mindst 75 medlemmer skriftligt forlanger det.
Stk. 9
Museumsforeningen hæfter for sine forpligtigelser alene med sin
formue. Museumsforeningens medlemmer hæfter ikke for
foreningens gæld, med mindre der er tale om et krav, der er
opstået ved en retsstridig handling.
§ 5 Foreningens daglige ledelse.
Stk. 1
Bestyrelsens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består
af medlemmer, der vælges på generalforsamlingen 2 år ad
gangen.
Stk. 2
Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
Stk. 3
3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Stk. 4
Suppleanter vælges for 2 år af gangen i henholdsvis lige og ulige
år.
Stk. 5
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med
nuværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 6
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer
sig på første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Forretningsordenen skal underskrives af samtlige
bestyrelsesmedlemmer. Forretningsordenen indeholder bl.a.:
A. Foreningens adresse.
B. Hvem der tegner foreningen udadtil.
C. Hvem der har prokura på det økonomiske område.
D. Konstituering samt hvilke ansvarsområder hvert enkelt
bestyrelsesmedlem varetager.
Stk. 7
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de
7 valgte bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Stk. 8
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger, og i dennes forfald
næstformanden.
Stk. 9
Formanden sørger for, at der føres protokol over bestyrelsens
beslutninger.
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§ 6 Regnskab og revision
Stk. 1
Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut
Stk. 2
Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 3
Regnskabet føres i henhold til den valgte forretningsorden.
Stk. 4
Prokura har formand og næstformand i fællesskab. Bindende
beslutninger, der kræver underskrifter, skal snarest muligt
forelægges bestyrelsen til godkendelse.
Stk. 5
Udbetalinger fra foreningens konti kan alene ske over netbank
og ved 2 bestyrelsesmedlemmers mellemkomst: Den ene
anviser, og den anden godkender med sin kode. Et tredje
bestyrelsesmedlem har til opgave jævnlig at følge bevægelserne
på foreningens bankkonti.
Fordeling af ovenstående opgaver præciseres i den valgte
forretningsorden.
Stk. 6
Revisor får forelagt regnskab senest 1. februar og reviderer dette
med efterfølgende påtegning til generalforsamling.
Revisor foretager efter eget ønske uanmeldt revision.
§ 7 Vedtægtsændringer
Stk. 1
Vedtægtsændringer kan besluttes på en generalforsamling, hvis
formuleret forslag herom fremgår af indkaldelsen, og mindst 2/3
af de fremmødte stemmeberettiget medlemmer stemmer for
ændringerne. Afstemning foretages skriftlig alene et medlem
ønsker dette.
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Forretningsorden:
Til beslutning af bestyrelsen på første bestyrelsesmøde og
gældende indtil næste ordinære generalforsamling:
1. Foreningens adresse er: Havnevej 8, 4720 Præstø.
2. Formand tegner foreningen.
3. I økonomiske forhold tegnes foreningen ved både formand
og næstformand i fællesskab.
4. Formand modtager post, herunder regninger og indstiller
til betaling over netbank.
5. Næstformand aktiverer betaling med sin kode efter aftale.
6. Sekretæren har kode til bankkonto og udskriver
opdateret kontoudtog til hvert bestyrelsesmøde.
Sekretæren kan ikke foretage betalinger fra foreningens
bankkonti.
7. Bestyrelsen har valgt ekstern bogholder.
Bestyrelsen har konstitueret sig med følgende ansvarsområder:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

§ 8 Ophør
Stk. 1
Vedtagelse af forslag om foreningens opløsning, kan kun ske på
en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med det ene
punkt på dagsordenen, og mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer, stemmer for opløsningen.
Stk. 2
Den ekstraordinære generalforsamling skal varsles skriftligt
mindst 14 dage før afholdelse.
Stk. 3
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler ”Den
selvejende Institution Museerne.dk”.
Stk. 4
Den siddende bestyrelse fungerer, indtil foreningens forretninger
er afviklede.
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Bestyrelsesmedlem:
1. suppleant:

2. suppleant:

John Holmer
Birgit Skouenborg
Jens Hallqvist
Ingen kan påtage sig opgaven.
Jens Mørk Hemmingsen
Opdatering af medlemslister.
Praktiske opgaver.
Birgit Strand
Praktiske opgaver.
Erik Clausen
Opdatering af medlemslister.
Praktiske opgaver.
Ester Nielsen
Praktiske opgaver.
Inge Hemmingsen
Videresender oplysninger om
foreningens arrangementer til
avisernes ”Dags Dato” lister.
Winnie Grothe
Praktiske opgaver.

Revisor:
Revisorsuppleant:

Danuta Clausen
Aage Jørgensen

Ekstern bogholder:

BR Kontorservice

Nyhedsbrev fra

Nr. 3.

MUSEUMSFORENINGEN Sydsjælland og Møn
maj 2012

Museumsforeningens
årlige aktiviteter:
På et kalenderår planlægger bestyrelsen følgende arrangementer:
1. Heldagsekskursioner:
Kulturhistorisk forårstur og ditto sensommertur. I 2011 var
der turen til Frilandsmuseet med 65 deltagere og i foråret
2012 til Nationalmuseet i København med efterfølgende rundtur
på Slotsholmen - 63 deltagere. Vi får mange nye medlemmer på
disse ture.
2. Sommerrejse:
En sommerrejse af 4-8 dages varighed. I år med destinationen
Norge og Gudbrandsdalen. 8-10 har allerede meldt sig. 8 har
betalt depositum.
3. Foredrag:
3 til 4 foredrag om året.
A la det arkæologisk foredrag Kristoffer og Henrik allerede har
afholdte med 35 deltagere.
4. "Up-To Day" rundture:
En ny form for locationforedrag gennemfører vi med 2 til 3 "UpTo Day" rundture til nære kulturhistoriske lokaliteter med en
museumsansat som guide - håber vi? Borgcentret er en
naturlig destination. Ideen fremkommet på bestyrelsesmøder,
men har ikke udkrystalliseret sig endnu.
5. Nyhedsbrev:
Et månedligt digitalt NYHEDSBREV annoncerer kommende
arrangementer, samt kommer med små historiske appetitvækkere.
6. Kulturhistorisk Tidsskrift 3-4 gange årligt:
Der arbejdes på at sammensætte en faglig professionel (men
ulønnet) redaktionsgruppe. Vores største udfordringer er
opnåelse af tilstrækkelige antal annoncører, samt dækning
af udgifterne til porto. Bladet vil blive fremsendt til samtlige
medlemmer, samt udlagt på bibliotekerne, turistkontorer, skoler,
ældrecentre, lægehuse m.v., og som en selvfølge alle museerne.
7. Hjemmesiden:
Bindende aftale med Museerne om hjemmesiden nødvendig nu det er vigtigt for bestyrelsen, at vi får hjemmesiden i gang.
8. Emnehæfter:
Undertegnet har for nyligt fået opfordring til udgivelse af små
emnehæfter i regi af KULTURARV. Det skal der "gumles" på.
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Spændende arkæologisk
udflugt:

Knudshoved Odde
Stor-stensgrave,
Istidsjægere og
Klokkefrøer
Lørdag d. 12. maj 2012
Kl. 11-15
Kom tæt på oldtidens spor på Knudshoved Odde og forestil dig
istidsjægere komme gående over bakkedragene på udkig efter
rensdyrflokke. Netop nu kan du høre den sjældne klokkefrø
kvække i de mange vandhuller..
Arkæolog, Kristoffer Buck Petersen, tager os med på en
historisk vandring og fortæller om storstensgravene i
Knudsskov og sporene efter de første istidsjægere på odden.
Naturvejleder, Elise Hvelplund, fortæller om de dyr og planter,
vi møder undervejs, om klokkefrøerne og naturplejen af de
gamle overdrev med Gallowaykvæg. En gåtur på ca. 9 km.
Turen er ikke egnet for kørestol og barnevogn.
Bemærk: Der opkræves p-afgift på 15 kr./bil. Husk madpakke,
evt. the/kaffe og gode travesko.
Arrangør: Museet i Vordingborg og Natursekretariatet,
Vordingborg Kommune.
Fri entre
Mødested : Knudshoved Odde - Knudsskov, P-plads:
Knudsskovvej 67, Vordingborg

