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Kommende arrangementer:
Tirsdag d. 15. marts: Museumsforeningens Generalforsamling. Viemose Forsamlingshus.
Onsdag d. 16. marts: Status og fremtidsplaner for Museum Sydøstdanmark. Dir. Keld Møller Hansen. Kl.19 Kornerups
I april måned arbejdes på at indgå aftale med billedkunster Bjørn Nørgaard, som optakt til forårsturen 2016.
Onsdag d. 11. maj: Ekskursion til Nysø og Rødeled, som optakt til forårsturen 2016. Guide på Nysø: Kai Christiansen
Lørdag d. 28. maj: Forårstur til Gobelinerne på Christiansborg Slot, samt til Thorvaldsens Museum.

Generalforsamling 2016

Status

for Museum Sydøstdanmark
I de næste fire år har regeringen pålagt museer overalt i Danmark at nedskære 2 %
om året på driften. Dette gælder også for vores eget ”Museum Sydøstdanmark”.
I dagspressen har vi allerede fået præsenteret konsekvenserne i form af personale
afskedigelser. I en langsigtet ”investeringssektor” – det kan man godt kalde en
kulturinstitution som museumssektoren – er det problematisk at skære. Alle erkender i
dag hvilken enorm betydning museerne har for turismeerhvervet, som i en moderne
verden får større og større betydning for det samlede BNP. For Sydsjælland og Møn
har turisterne afgørende betydning for udvikling af vores område. Hvad sker der nu?
Hvilken betydning får nedskæringerne for vores Museer:

Onsdag d. 16. marts kl. 19.00 på Kornerups Gl. Rådhus i Vordingborg vil
direktør for Museum Sydøstdanmark, Keld Møller Hansen, gennemgå status for
samtlige museumsafdelinger. Der er gratis adgang.
Kontingentopkrævningen
Alle medlemmer burde nu ha’
modtaget indbetalingskort. Af opkrævningen fremgår, at det gælder for 2015…..det er selvfølgelig
en fejl. Opkrævningen gælder for
2016.

Medlemskort
Alle medlemmer vil i år få nye
plastik medlemskort. Disse kort vil
være klar i slutning af marts.
Nets/BPS
På grund af en af regeringen
afkrævet hvidvaskningsprocedure,
hvor Nets skal have en del

forskelligartede oplysninger har vi
i perioder ikke kunne komme på
vores medlemskartotek. Dette har
givet problemer i forbindelse med
optagelse af nye medlemmer,
som vi heldigvis til stadighed får.
Vi er dog på vej med løsningen.
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