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Dette nyhedsbrev har følgende emner:
1. Ekstraordinær Generalforsamling torsdag d. 8. maj kl. 19.00.
2. Enkelte ledige pladser til rejsen d. 14-19. maj til Norges Nationaldag
3. Invitation til ”genåbning” af forhistorisk fortidsminde i Klinteskoven 10.maj.
4. Forårsturen går til Vikingeskibsmuseet – Museums-øen og Roskilde Domkirke. Heldagstur: Lørdag d. 24. maj.

Ekstraordinær Generalforsamling
Afholdes i Hollænderhaven, Vordingborg – Torsdag d. 8. maj kl.
19.00 – Vigtigste punkter: Præcisering af vedtægter – indbygning
af fleksibilitet i antallet af bestyrelsesmedlemmer – status for
kontingentindbetalinger og orientering om nye horisonter.
På den ordinære generalforsamling d.
6. marts 2014 blev det vedtaget at bestyrelsen skulle indkalde til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse
med tilretning af vedtægterne så disse
bedre passer til de aktuelle forhold,
samt for at give en status på forholdene omkring ”nets” og ukorrekte opkrævninger.
Nedsættelse af udvalg
På generalforsamlingen blev det endvidere vedtaget at styrke foreningens
organisation ved at nedsætte følgende
aktivitetsudvalg:
1. Foredrags- og aktivitetsudvalg.
2. Tur og rejseudvalg.
3. Medlemsudvalg/Kontingenter.
4. KULTURARV.
5. Skolekontakter.
6. Hjælpemedlemmer.
Der er allerede på nuværende tidspunkt knyttet navne og aktive medlemmer til ovenstående udvalg, men bestyrelsen appelerer til at flere vil melde
sig for en indsats i foreningen.
I udvalget for Skolekontakter mangler
vi ildsjæle, til gengæld er vi 12 aktive
”Hjælpemedlemmer” og mangler p.t.
ikke flere hænder her. Men alle udvalg
er åbne for nye kræfter.
Spændende udvikling
På den ekstraordinære generalforsamling vil bestyrelsen også orienterer om
de aktiviteter af kulturhistorisk og
museal karakter som Museumsforeningen er involveret i.

Dagsorden efter valg af dirigent:
Pkt. 1:
Vedtagelse af ændring af formålsparagraffen til:
”Foreningens formål er at støtte museumsaktiviteter i Vordingborg Kommune samt fremme kendskab hertil.
Endvidere nærer foreningen medlemmernes interesse for museerne og for
egnens og Danmarks kulturarv ved
faste arrangementer efter en årsplan.
Det er foreningens formål at tilbyde
medlemmerne mulighed for at dyrke
sine interesser på det kulturhistoriske
område og dermed udvikle evner og
lyst til at engagere sig og tage medansvar for kulturarven og det lokale
samfund i Vordingborg Kommune.”
Pkt. 2:
Vedtagelse af ændring af § 5 stk. 1 til:
”Foreningens daglige ledelse udgøres
af bestyrelsen, som består af mindst 5
og højst 7 medlemmer, som vælges på
generalforsamlingen 2 år ad gangen.”
Pkt. 3:
Vedtagelse af ændring af § 5 stk. 2 til:
”Formand og 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år”
Pkt. 4:
Vedtagelse af ændring af § 5 stk. 3 til:
”2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer
vælges i ulige år.”
Pkt. 5:
Vedtagelse af ændring af § 7 til:
”Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig,
når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er
til stede.”
Pkt. 6:
Redegørelse for ”nets” og status på
kontingentindbetalinger.

Thiesens Papirmølle i Vinterbølle Skoven. Foto: JH

Pkt. 7:
Redegørelse for nedsættelse af
udvalg. Se indledningen.
Pkt. 8:
”Theisens Papirmølle” i Vintersbølle
skoven.
Fra Hulmosesøen og ned mod Blegen
fandtes for ca. 200 år siden 5 vandmøller. I forbindelse med en studiekreds om
Køng Fabrikker ”opdagede” deltagerne
på en ekskursion til stedet, at den 4.
mølle stadig var intakt om end noget
forfalden. Møllen er nu målt op og
gennemfotograferet og en gruppe er
under dannelse for restaurering og
bevarelse af møllen. Dette vil der blive
orienteret om.
Pkt. 9:
Rødeled Pottemageri i Præstø.

Museumsforeningen er kontaktet i forbindelse med Vordingborg Kommunes
opsigelse af lejemålet for det beskyttede værksted på pottemageriet i Præstø.
Der foregår p.t. drøftelser om hvorvidt
foreningen vil kunne være behjælpelig
med videreførelse af det unikke fortidsminde. Formanden orienterer.
Pkt. 10:
Eventuelt.
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Historisk rejse i ”Bededagsferien” til fejring og stor oplevelse af Norges 200 års nationaldag d. 17. maj 2014

5 rejsedage fra onsdag d. 14. maj til mandag d. 19. maj for Kr. 2.600 pr. person
Kun enkelte pladser tilbage…… Tilmelding til e-mail: john@holmer-as.dk snarest. Program fås.

Genåbning af forhistorisk BORG
Lørdag d. 10. maj kl. 13.00. Mødested: P-plads foran Geocenter Møn

Skjult i Klinteskoven på Møn
ligger resterne af det forhistoriske
forsvarsværk Timmesøbjerg. Nu skal
stedets historie formidles, så flere af
skovens besøgende opdager dette
gådefulde fortidsminde.
I forbindelse med projektet Danmarks
Oldtid i Landskabet har Museum Sydøstdanmark og Kulturstyrelsen lavet
nye skilte i fortidsmindet Timmesøbjerg. Skiltene fortæller

stedets historie i forhold til landskabet,
geologien og fortidens mennesker. Til
skiltene er der desuden lavet en flot og
dramatisk illustration, der viser, hvordan et angreb på borgen kan have set
ud i oldtiden. Illustrationen er lavet af
Sune Elskær.
Timmesøbjerg ligger på en 113 m høj
bakkeknold i Klinteskoven. Omkring
bakkeknolden ses stadig sporene af tre
volde og voldgrave. Bag disse har de

lokale bønder kunne søge tilflugt.
Hvornår borgen er bygget, ved vi ikke
med sikkerhed. Sikkert er det dog, at
historien rækker mange tusind år tilbage i tiden.
Program:
13:00 Guidet tur til Timmesøbjerg i Klinteskoven.
13:30 Taler og officiel indvielse på Timmesøbjerg,
Museum Sydøstdanmark byder på et glas.
14:15 Guidede ture ved hhv. Geocenter Møn,
Naturstyrelsen og Museum Sydøstdanmark.
15:00 Tilbage på P-pladsen ved Geocenter Møn.
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Vikingeskibe – Museumsø – Roskilde Domkirke
Heldagtur: Lørdag d. 24. maj kl.8.00 til ca. kl.17.30 all-inklusiv: Kr. 275,00 /kr. 350,00
PROGRAM:
Kl. 08.00: Afgang v. Stege Busstation.
Kl. 08.40: Afgang Søparkeringen,
Vordingborg.
Kl. 10.00: Formiddagskaffe/the m.m.
Kl. 10.30: Guidet omvisning på Vikingeskibsmuseet i 2 grupper med 2 guider.
Kl. 12.00: Frokost med de berømte og
lækre museumssandwich+drikkevarer.
Kl. 13.30: Rundvisning i Roskilde Domkirke m. visning af Dronning Margrethe
d. 2.’ Grav, forberedelsene er begyndt.
Visning af Domkirkens Museum på
Kirkens loft og Sct. Jørgens Uret.
Kl. 15.00: Rundgang på Domkirkepladsen med besigtigelse af Kong Frederik
d.9 og Dronn. Ingrids grav samt kig ind i
Roskilde Bispegård – ude fra.

Samtlige deltagere modtager en flot
bog/publikation om Roskilde Domkirke.
Kl. 16.00:
Afgang mod Vordingborg og Stege.
Pris og indbetaling:
Pris for medlemmer: Kr. 275,00
Pris for ikke medlemmer Kr. 350,00
Tilmelding til mail: john@holmer-as.dk
Tel: 40 46 01 12 – helst på e-mail.
Indbetaling sker til Møns Bank:
Reg.nr. 6140 – Konto 0004117931
Indbetalingen til banken skal ses på
kontoen senest tirsdag d. 20. maj.
Først til mølle-princippet.
Husk angivelse af medlemsnummer og
navn.
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