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Kommende aktiviteter:
Tirsdag d. 31. marts: Foredrag om ”Skønne Møn” af Allan Huglstad – om de ukendte mønske steder.
Tirsdag d. 16. april: Tur til Thorsvang – med foredrag af Henrik om ”Hjortkær og de gamle ting”.
Lørdag d. 30. maj: Forårs- og heldagstur til museerne på Stevns.
Onsdag d. 17. juni: Ekskursion med Allan til de ukendte mønske steder + Museum Sydøstdanmarks fund i 2014.

Ny landsformand i SAMMUS
John Holmer valgt som ny landsformand
I forbindelse med Årsmøde og generalforsamling i
”Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark SAMMUS”, som blev holdt på det nye Moesgaard Museum
ved Aarhus lørdag d. 14. marts, blev John Holmer valgt som
ny landsformand uden modkandidater.
Formandsposten overtages efter pensioneret politimester,
Jens Olufsen, Ringkøbing/Skjern Museer.

Jens Olufsen og den nye landsformand John Holmer (til højre) i højt humør.

Jens Olufsen var ”Sammenslutningens/SAMMUS” første
formand og sad på posten i 12 år. Jens har været en stor
kapacitet for ”Sammenslutningen”. I hans tid er opbygget
en landsorganisation med 72 museumsforeninger over hele
landet repræsenterende mellem 35 og 40.000 medlemmer…..I forbindelse med den nye Museumslov af 1. januar
2013 sikrede SAMMUS sig politikernes forståelse for
museumsvennernes store betydning for bevaring og
formidling af kulturarven: SAMMUS blev indskrevet i den
nye lov: ”Sammenslutningens til enhver tid siddende
formand” har i henhold til lovens bekendtgørelse en fast
plads i ”Det Strategiske Panel” – et nyt og meget centralt
udvalg for udvikling af Museerne i Danmark. I udvalget
sidder landets højeste faglige kapaciteter på
museumsområdet. Nu sidder museumsvennerne der også –
som født medlem. Dette er Jens Olufsens store fortjeneste.
Kulturminister Marianne Jelved har, i forbindelse med
udnævnelse af ny formand for udvalget, rykket udvalgets
møder til Kulturministeriet ved Gammel Strand for at kunne
være tæt på udvalgets arbejde. Hun deltager jævnligt i
møderne. Tidligere foregik møderne i Kulturstyrelsen på
Jammers Plads ved H.C. Andersens Boulevard.
Som ny formand bliver det nu John Holmer, der skal varetage Museumsvennernes interesser på landsplan.

”Sammenslutningen/SAMMUS” har gennem årene opbygget
et tæt samarbejde med ”Organisationen Danske Museer”
ODM, som er museumsverdenens faglige og professionelle
organisation, der varetager de museumspolitiske interesser
for sine medlemmer, samt organisere branchens efter- og
videreuddannelse.
ODM repræsenterer 96 % af samtlige statsanerkendte
museer i Danmark. ”Sammenslutningen/SAMMUS” og ODM
koordinerer og udveksler synspunkter på formøder inden
bl.a. møder i ”Det Strategiske Panel”. De to organisationer
havde et meget tæt samarbejde i forbindelse med den nye
museumslov, hvor begge var høringsberettiget. Direktøren
for ODM, Nils M. Jensen, og John Holmer lovede hinanden
på Årsmødet, hvor ODM sædvanligvis deltager, at det positive samarbejde, der er opbygget mellem ODM og SAMMUS,
selvfølgelig fortsætter.
På Årsmøde 2015 deltog helt usædvanligt viceprecident for
WFFM , Wold Federation of Friends of Museums - Dr.
Ekkehardt Nümann…… Hvis man ikke har tænkt på det
tidligere, så er museumssagen verdens omspændende med
venneforeninger overalt på kloden. Dr. Ekkehardt Nümann
havde sit eget indlæg på Årsmødet om bl.a. bestræbelserne
for at vinde ungdommen for museumssagen.
På WFFM’ s næste verdenskonference og årsmøde, som
foregår i Mexico City til sommer, er Ekkehardt Nümann
indstillet til ny kommende præsident for WFFM. Han og
John Holmer fik en konstruktiv samtale om kommende
samarbejder.

Vil forblive tro mod sit bagland
Det er arbejdet som formand for ”Museumsforening
Sydsjælland og Møn” siden 2011 med tætte kontakter til
sine 1.100 medlemmer, der har givet John Holmer indsigt og
inspiration til det organisatoriske arbejde. Med mindre medlemmerne ønsker andet vil John Holmer derfor bevare sit
formandskab her. At være løftestang for Vordingborgs Nye
Bymuseum, at kunne sætte det kommende nye møllemuseum, Theisens Papirværk i Vintersbølleskoven ved
Nyråd på skinner, samt sikre andre vigtige kulturarvsopgaver
i lokalområdet er udfordringer, der ikke vil blive svigtet.
Hvervet som leder af Rødeled Pottemagermuseum – ”The
Oldest Pottery in Denmark”, som John Holmer er opfordret
til at varetage….. for at revitaliserer seværdigheden a.h.t.
stedets overlevelse og fremgang, svigter den nye landsformand heller ikke, men fortsætter de igangværende
planer.
Side 1 af 1

