
Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn 

Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 6. marts 2014 

kl. 18. Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Referat 

1. Formand John Holmer takkede for det store fremmøde og indledte 

generalforsamlingen med at foreslå Poul Henning og Johnny Madsen som 

stemmetællere. De blev begge valgt med akklamation. 

2. Bestyrelsen foreslog Sten Frederiksen som dirigent. Sten Frederiksen blev valgt 

med akklamation og konstaterede at generalforsamlingen i følge vedtægterne var 

lovligt indkaldt. 

3. Formanden fremlagde bestyrelsens årsberetning (vedlagt) og konstaterede at 

2013 var året, hvor foreningen efter 2½ år nåede at opfylde foreningens formål om 

at støtte museumsaktiviteterne i Vordingborg Kommune og nære medlemmernes 

interesse for museerne og for kulturarven. Formanden fremhævede at det var 

nødvendigt for foreningens synlighed og vækst at der hver måned gennemføres et 

arrangement (foredrag, ekskursion, o. lign.). Men for at dette høje aktivitetsniveau 

kan fortsætte, er det nødvendigt at inddrage flere end bestyrelsens medlemmer. 

Der er allerede en velfungerende gruppe ”Hjælpe-medlemmerne” der tager sig af de 

praktiske sider af foreningens arrangementer, ikke mindst madlavningen. Derfor er 

det nærliggende at foreslå flere tilsvarende grupper, der kunne påtage sig ansvaret 

for aktiviteter vi ikke nåede i 2013:  fx redaktion af tidsskriftet ”Kulturarv” 

samarbejdet med skolerne og ungdommen, formidlingen af nyere tids 

kulturhistorie, mm. Formanden sluttede sin beretning med at takke medlemmerne 

for den aktive opslutning omkring foreningens arrangementer, hjælpe-

medlemmerne for deres engagement og de mange samarbejdspartnere for godt 

samarbejde. Bestyrelsens årsberetning blev godkendt med akklamation. 

4. Formanden fremlagde det reviderede årsregnskab (vedlagt) der viser et totalt 

underskud på knap 25.000 kr. Indtægterne har svigtet især på grund af problemer 

med Nets. 2012 var de samlede kontingenter godt 105.000 kr, men på trods af flere 

medlemmer i 2013 er der kun bogført kontingenter for 92.150 kr i 2013 – eller 



mindst 17.000 kr for lidt. Disse problemer har taget meget tid og de er ikke løst 

endnu. Dertil kommer store udgifter til annoncering og til fremstilling og udsendelse 

af medlemskort af plastik, samt øgede bankgebyrer og kraftigt øgede udgifter til 

Nets. Der er allerede taget hånd om problemerne. Medlemsregnskabet er 

overdraget til en professionel regnskabsfører der koster 5-7.000 kr årligt – der er 

optaget der nye forhandlinger med Nets – udgifterne til annoncering indregnes 

fremover i deltagerbetalingen til arrangementerne – fornyelsen af medlemskortene 

gennemføres på en prisbillig måde evt. ved udlevering af små labels der klæbes på 

plastikkortet. De gode nyheder er at foreningens administrationsomkostninger er 

faldet i forhold til 2012 og resultatet af den primære drift i 2013 er et overskud på 

godt 22.000 kr. Medlemstallet er forsat stigende og er nu godt 1100.  Når det hele 

regnes sammen må vi dog konstatere at foreningens beholdning ved udgangen af 

2013 blev reduceret med det samlede underskud på 25.000 kr til 62.927 kr. Dette 

tab håber vi at hente ind igen i løbet af 2014.  

Foreningens beholdning af inventar til brug ved medlemsarrangementer (computer, 

fremviser, skærm, termokander, tapetborde, megafoner, bøger,strandflag, mm) 

fremgår af en liste der er revideret sammen med regnskabet. Det afskrives ved 

anskaffelsen og indgår derfor ikke i regnskabet. Der bør i øvrigt fremstilles flere 

hvervefoldere til brug for kommende kampagner. Det reviderede regnskab blev 

godkendt med akklamation.  

5. Foreningens budget for 2014 (vedlagt) blev også fremlagt af formanden. Her 

indgår ikke kontingentforhøjelser fordi opkrævningerne allerede er udsendt.  Derfor 

er budgettets udgifter som 2013 regnskabet, mens indtægterne er forhøjet med  

beregnede kontingentindbetalinger på 110.000 kr. Af budgettet fremgår de 

månedlige arrangementer som er i støbeskeen, hvortil kommer produktion af to 

numre af Kulturarv der hver med reduktion for annonceindtægter koster ca 5.000 

kr. Budgettet viser et overskud på godt 26.000 kr. Budgettet med forslag til 

arrangementer 2014 blev godkendt med akklamation.  

6. Formanden gentog at kontingentet for 2014 er uændret 150 kr for 

enkeltmedlemmer og 200 kr for husstande. Men i lyset af almindelige prisstigninger 

foreslår bestyrelsen en kontingentforhøjelse i 2015 således at enkeltmedlemmer 



skal betale 175 kr og husstande 250 kr.  Da der kom andre forslag, vedtoges 

bestyrelsens forslag med afstemning ved håndsoprækning. 

7. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Formanden fremlagde to 

forslag fra bestyrelsen:  

forslag 1: ændring af varslet ved indkaldelse til ordinær generalforsamling fra de 

nuværende 4 uger til 2 uger.  Da der ikke var stemning for forslaget blev det trukket 

tilbage uden afstemning.  

forslag 2: styrkelse af foreningens organisation ved oprettelse af flere 

aktivitetsudvalg: 

1. Foredrag og ekskursionsudvalg. 
2. Tur og rejseudvalg. 
3. Medlems-udvalg – Medlemskartotek. 
4. Kulturarv – Redaktions- og fagudvalg. Historiske artikler og projekter (fx 
opmålingen og evt. restaureringen af Theisens papirmølle i Vintersbølle) Udvalget er 
etableret og består indtil videre af to personer. 
5. Skole-kontakter (fx Den åbne Skole i Vordingborg). 
6. Hjælpe-medlemmer. Dette udvalg er etableret og består af 12 medlemmer. 
 
Forslaget blev godt modtaget og man var enig om at bestyrelsen skal koordinere 
udvalgsarbejdet. Da der ikke på generalforsamlingen vor nogen der meldte sig til 
udvalgsarbejdet, vedtoges at interesserede medlemmer er velkomne til at melde sig 
til bestyrelsen, der så nedsætter de aktivitetsudvalg der er interesse for. 
 
8. Formand John Holmer blev genvalgt uden modkandidat for de næste to år med 
akklamation og takket for sit meget store arbejde for foreningen.    
 
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for to år: Werner Wittmann og Karen Jensen blev 
begge valgt med akklamation. Det tredje medlem blev ikke valgt. Valg af 1 
bestyrelsesmedlem for 1 år: Der var ingen der stillede op.  
 
10. Valg til bestyrelsen i ulige år (udgår). 
 
11. Valg af suppleant for to år: Per Ole Schovsbo og valg af suppleant i et år: J. P. 
Janssen begge med akklamation. 
 



12. Valg af suppleant i ulige år (udgår). 
 
13. Valg af revisor for 1 år: Aage Jørgensen valg af revisorsuppleant: Bo Brebøl – 
begge med akklamation. 
 
Suppleanterne deltager i de ordinære bestyrelsesmøder. Generalforsamlingen 
mindedes afdøde Ester Nielsen der var medlem af bestyrelsen og takkede de 
afgående bestyrelsesmedlemmer Karin Møller Hansen, Jens Hallqvist og Jens Mørk 
Hemmingsen for deres indsats i bestyrelsesarbejdet.  
 
14. Eventuelt:  
Da der mangler 2 ordinære medlemmer af bestyrelsen er det bestyrelsens 
beslutning om der skal indkaldes en ekstraordinær generalforsamling i løbet af året.  
 
Medlemskortet giver gratis adgang til museerne i Vordingborg Kommune med 
undtagelse af Borgcenteret, hvor medlemmer kan opnå rabat. Alle besøgende under 
18 år kommer gratis ind på museerne.  
 
Generalforsamlingen takkede John og Marianne Holmer for en enestående indsats 
for foreningen i 2013 sammen med det flittige Hjælpe-medlems-udvalg.   
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden afsluttede 
generalforsamlingen og takkede dirigenten. 
 
Ref. 7.3. 2014  
Per Ole Schovsbo 
 
Godkendt af formand og dirigent 
  
 

 


