
Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn 

Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 

kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte 40-45 deltagere, 

fremstillet og serveret af museumsforeningens hjælpemedlemmer, kunne 

generalforsamlingen begynde.  

Referat: 
 
1. Formand John Holmer takkede for det store fremmøde og indledte 
generalforsamlingen med at foreslå Svend Erik Petersen og Jens Henningsen som 
stemmetællere. De blev begge valgt. 
 
2. Bestyrelsen foreslog Peter Ove Sørensen som dirigent. Peter Ove Sørensen blev 
valgt og konstaterede at generalforsamlingen i følge vedtægterne var lovligt 
indkaldt. 
 

3. Formanden fremlagde bestyrelsens årsberetning (omdelt) og konstaterede, at 

det endnu ikke var lykkedes at få foreningen godkendt af Vordingborg Kommune 

som en folkeoplysende forening [dagen efter generalforsamlingen modtog 

formanden imidlertid meddelelse at kommunens Kultur, - Idræts og Fritidsudvalg i 

møde af 4. marts 2015 har godkendt museumsforeningen som folkeoplysende 

forening]. 

 

Museumsforeningen er i den ejendommelige situation, at den formelt ikke har 

tilknytning til Museum Sydøstdanmark, fordi den ikke er repræsenteret i museets 

bestyrelse – men på grund af sin størrelse og virksomhed bliver respekteret både af 

kommunen og museet.  

 

Formanden er næstformand i SAMMUS, fællesforeningen for museumsforeninger i 

Danmark med i alt 35-40.000 medlemmer. Denne forenings formand har sæde i 

Kulturministeriets Strategiske Panel.   

 



Formanden gennemgik derefter årets 12 aktiviteter, som var gennemført med 

succes, og mange deltagere. Der var kun to aflysninger i 2014: udflugterne til hhv. 

Norge 3.-9. juli og Jomsborg og Malbok på grund af for få tilmeldinger, formentlig 

fordi arrangementerne var for dyre. Målet er mindst eet arrangement hver måned 

og det lykkedes også i 2014. Alle udflugter er ledsaget af foredragsholdere og guider 

således, at det faglige indhold er i orden.  

 

Der var 4 store satsninger i 2014 udført af frivillige: 1) Restaureringen og 

formidlingen af Theisens Papirværk i Nyråd – 2) Møns Museums 100-års jubilæum 

med optog og plancheudstilling – 3) Rødeled Pottemagermuseum ved Præstø  – 4) 

Foreningens årsfest med 82 deltagere. 

 

På forsøgsbasis vil foreningen på Rødeled prøve at gennemføre et kursus for 

museumsfrivillige inspireret af tilsvarende kurser på Skjern-Egvad Museum, der har 

kontakter til økomuseer i England.  

 

De mange aktiviteter, tilbud og udfordringer som foreningen yder medlemmerne, er 

årsagen til, at der nu er godt 1.100 betalende medlemmer. Det svarer til 

Frilandsmuseets støtteforening. Men det gør også, at der er behov for at nedsætte 

arbejdsgrupper, der kan hjælpe med forskellige opgaver som fx planlægning af 

arrangementer, medlemsadministration og meget andet – ligesom de meget flittige 

Hjælpe-medlemmer. 

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt.  

 

4. Formanden fremlagde det reviderede årsregnskab. Kun hovedtallene blev 

omdelt som følge af teknisk nedbrud. Det samlede regnskab sendes derfor ud til 

foreningens medlemmer via mailen. Årets resultat er et mindre overskud på 83,29 

kr. og det er tilfredsstillende, sagde formanden, fordi foreningen ikke har behov for 

en større egenkapital end det nuværende indestående i Møns Bank: 65.389,90 kr.  

Formanden kommenterede de forskellige poster, heriblandt at samarbejdet med 

Folkeuniversitet betyder at foreningen kun betaler 1.500 kr. for et foredrag uanset 

foredragsholderens honorar, rejseomkostninger, mv.  



Jubilæumsarrangementet i Stege kostede ca. 90.000 kr., som blev betalt af 

Fanefjordfonden (78.000 kr.), Møns Bank (5.000 kr.) og Liselund Container (5.000) til 

Museum Sydøstdanmark. Det var Museumsforeningens frivillige med formanden i 

spidsen, der gennemførte arrangementet og derfor havde Museumsforeningen de 

mange udlæg. De er nu betalt bortset fra 32.000 kr., som Museum Sydøstdanmark 

endnu mangler at betale til Museumsforeningen. Med andre ord har hverken 

Museet eller Museumsforeningen haft udgifter i forbindelse med arrangementet. 

Betaling af kontingent skulle gerne udløse et medlemskort, men på grund af for 

store omkostninger til plastikkort, udsendes i 2015 et elektronisk medlemskort via 

mail. der printets ud og bruges som almindeligt medlemskort. Vi får et plastikkort i 

2016. 

Regnskabet blev godkendt.  

 5. Formanden fremlagde budget for indeværende år, der viser øgede indtægter på 

grund af den kontingentforhøjelse, som blev vedtaget på sidste generalforsamling. 

Der er registreret 150 enkeltmedlemmer og 466 husstande (min. 2 medlemmer), 

hvilket i alt giver 1082 medlemmer og en indtægt på 142.750 kr.  Skoler og 

erhvervsvirksomheder er ikke medtaget.  

 

Arrangementernes deltagerpriser er beregnet således, at medlemmerne kun betaler 

de direkte udgifter (rejse, fortæring og entre), mens deltagere, der ikke er 

medlemmer, betaler den fulde pris der også omfatter udgifter til guider og 

foredragsholdere. Underskuddet på arrangementerne der opstår, fordi 

medlemmerne kun betaler de direkte udgifter, er på ca. 40.000 kr. årligt.   

 

Der er også mange der ikke er medlemmer, der modtager nyhedsbrevene, sagde 

formanden og det er jo gratis reklame for foreningen. Men reklameudgifterne i 

forbindelse med arrangementerne er tunge, ligesom udgifterne til 

bogholder/regnskabsfører der sidste år kostede ca. 9.000 kr. Omkostninger til drift 

af foreningen omfatter bla. kørselsudgifter til formanden som især for 2014 var 

meget store i forbindelse med jubilæumsarrangementet.  

 

Budgettet blev godkendt.  



 

6. Fastsættelse af kontingent. Formanden foreslog uændret kontingent efter 

forhøjelsen sidste år: enkelt medlemskab fra 100 til 175 kr. og husstand fra 200 til 

250 kr. 

 

Kontingentet blev godkendt. 

 

7. Der var ingen indkomne forslag. 

 

8.-9. Udgår 

 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Birgit Strand og Werner Wittmann blev 

genvalgt. Erik Clausen ønskede ikke genvalg.  Allan Huglstad blev valgt i stedet for 

Erik Clausen.  

 

11. Udgår  

 

12. Suppleanter: Per Ole Schovsbo blev genvalgt.  

 

13. Revisor og revisorsuppleant: Aage Jørgensen blev genvalgt som revisor og Alex 

Pedersen blev valgt som revisorsuppleant i stedet for Bo Brebøl, der ikke ønskede 

genvalg. 

 

14. Eventuelt. 

Der blev foreslået et samarbejde mellem Museumsforeningen og Præstø historiske 

Samfund – bla. i forbindelse med produktion og udsendelse af årsskriftet Kulturarv, 

som formanden ikke har haft tidsmæssige ressourcer til at arbejde videre med. 

 

Bestræbelserne for at etablere et bymuseum i Vordingborg er inspireret af 

formandens forslag i forbindelse med nyanvendelse af Panterplast-grunden, fordi 

både Stege og Vordingborg netop havde mistet deres museer. Borgerforeningen i 

Vordingborg er meget positiv og Museet stiller gerne sine samlinger til rådighed (!). 

Man skal imidlertid være klar, over at det er museet, der har forpligtelsen til at 

etablere et bymuseum ifølge Museumsloven, ikke borgerne. 



På et spørgsmål svarede formanden, at det stort set kun på Sjælland at 

museumsforeningerne ikke længere har indflydelse på de kulturhistoriske museers 

virksomhed. I andre dele af landet er det omvendt. Her satser man på de frivillige 

ildsjæle og inddrager dem så meget som muligt i museernes virksomhed.   

 

Forsamlingen udtrykte stor beundring for formandens, bestyrelsens og hjælpe-

medlemmernes arbejde i det forgangne år. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.  

 

Ref. 

POS/JH 

13.3.2015 

 


