Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn
Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 15. marts 2016
kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte 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 Geert A Nielsen og Jens Hemmingsen som
stemmetællere. De blev begge valgt.
2. Bestyrelsen foreslog Peter Ole Sørensen som dirigent. Peter Ole Sørensen blev
valgt og konstaterede at generalforsamlingen i følge vedtægterne var lovligt
indkaldt. Da generalforsamlingens dagsorden ikke var omdelt, gennemgik dirigenten
der forskellige punkter for forsamlingen inden forhandlingerne gik i gang.
3. Formanden fremlagde bestyrelsens årsberetning og konstaterede, at det nu er 5
år siden at foreningen var tæt på at blive nedlagt på et møde i Stensby. Museum
Sydøstdanmark mente, at foreningen var overflødig fordi museets bestyrelse og
ledelse var blevet professionaliseret. Museumsforeningens repræsentanter blev
derfor sat uden for døren. Adskillelsen mellem museum og museumsforening var
således en realitet, men John Holmer der blev valgt som formand i Stensby, fik
medlemskartoteket udleveret og videreførte museumsforeningen med gode
relationer til museet, der nu er udmøntet i et årligt orienteringsmøde. Museets
aktuelle status fremlægges af direktør Keld Møller Hansen i morgen (onsdag den
16.3.) i Kornerups gamle rådhus i Vordingborg. Man kan forvente en økonomisk
nedskrivning af driften.
Foreningens aktiviteter i 2015 er reduceret i forhold til 2016 på grund af tungere
(museale) opgaver: støtte til formandens formidling af pottemagermuseet Rødeled i
Præstø, støtte til arbejdet omkring det såkaldte Vordingborg Bymuseum og arbejdet

med at redde Theisens Papirværk i Nyraad. Hertil kommer deltagelse i Vordingborgs
600 års byjubilæum og Arkivernes Dag sammen med lokalarkivet i Præstø.
Museumsforeningen havde i 2015 næsten hver måned et arrangement: foredrag om
Næstved-Præstø-Mern lokalbane, årsfest i Viemose Forsamlingshus med ca. 70
deltagere, hvor det Psykiatrisk Museum på Oringe modtog museumsprisen,
forårstur til Stevns museum og Stevnsfort, festligt arrangement på Thorsvang
(Samlermuseet), grilleaften på Museumsgården i Keldbylille, historiske vandringer i
Præstø og Stege, besøg på radarstationen i Stensved, velbesøgt (115) tur til
Frederiksborg Slot hvor man så dronningens kjoler, og historisk optog og lagkage i
Vordingborg i anledning af byens 600 års jubilæum og formandens grundlovstale på
Bogø med 1500 tilhører.
Det er vigtigt, at museumsforeningen bliver så populær, at mange melder sig ind, så
vi kan gennemføre flere arrangementer og aktiviteter, men problemet er jo, at det
er en forening uden museum. Konkurrencesituationen bl.a. i forhold til det nye
bymuseum i Vordingborg (der erstatter det tidligere) og Museum Sydøstdanmarks
venneforening gør, at foreningen bør etablere et repræsentantskab med et
forretningsudvalg, hvor de mange historiske attraktioner drevet af frivillige: museer,
lokalarkiver, historiske foreninger og samlinger i vores område kunne samles om
fælles opgaver som fx en kulturguide (oversigt over vores kulturarv) til gavn for både
indbyggerne i kommunen og turisterne. Projektet kan videreudvikles af den nyvalgte
bestyrelse, hvis generalforsamlingen er enig, og ville kunne støttes af Erhvervsudvalget i Vordingborg kommune. Guiden kunne udsendes hvert andet år og sælges
fra kioskerne ved attraktionerne og museumsbutikker overalt i Danmark. Herved
ville Museumsforeningen få sin identitet tilbage som tovholder for den
kulturshistoriske formidling i vort område udført af frivillige i samarbejde med det
professionelle (offentligt støttede) museum.
Da generalforsamlingen skal godkende og kommentere dette forslag til udvidelse af
foreningens arbejde, er der ikke udarbejdet et budget til generalforsamlingens
godkendelse, men det vil bestyrelsen arbejde med i løbet af det kommende møde.
Forhandling: Allan Huglstad fik bekræftet at Rødeled ikke belaster
Museumsforeningens økonomi. Gert A Nielsen anbefalede, at lokalarkivernes

paraplyorganisation: Arkivsamvirket i Vordingborg Kommune, blev inddraget i
samarbejdet, Aage Jørgensen fik bekræftet at arbejdet med kulturguiden og
repræsentantskabet bør finansieres eksternt (evt. af Erhvervsudvalget).
Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.
4. Fremlæggelsen af det reviderede regnskab for kalenderåret 2015 (omdelt) ved
foreningens bogholder, Vibeke Christensen, BR Kontorservice:
Afrundede hovedtal i resultatopgørelsen efter bilagene 2015 i forhold til 2014:
Omsætninger er faldet fra 234.500 til 179.600 kr
Vareforbruget er faldet fra 151.800 til 107.800 kr
Salgs- og rejseomkostninger er steget fra 42.900 til 47.700 kr
Administrationsomkostninger er faldet fra 39.900 til 27.500 kr
Balancen er ændret fra 65.400 til 65.900 kr.
Egenkapitalen er faldet fra 62.400 til 59.000 kr.
Forhandling: Allan Huglstad kunne ikke genkende sine egne konteringer og Aage
Jørgensen anbefalede, at man gør regnskabet op på en mere gennemskuelig måde:
indtægter overfor udgifter til hvert enkelt arrangement. Dirigenten resumerede de
mange indlæg omkring årsregnskabet: der bør skabes mere klarhed i fremlægningen
af bilagsmaterialet (evt. med noter) og den talmæssige opstilling.
5. Budgettet for indeværende år
Formanden sagde, at det kommende budget først kan udarbejdes af den nyvalgte
bestyrelse efter generalforsamlingens godkendelse af foreningens nye aktiviteter.
Det vil blive fremlagt for foreningens i nyhedsbreve og være den nyvalgte kasserers
styringsredskab.
Forhandling: Allan Huglstad mente, at der så burde indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling, men formanden mente at det først bør ske når og hvis
vedtægterne (fx § 2: foreningens formål) skal ændres, for at styrke foreningens
fornyede profil.
Forslaget blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent
Forslaget om uændret kontingent blev vedtaget således: enkeltmedlemmer 175,00
kr., husstandsmedlemmer 250,00 kr. og virksomhedsmedlemmer 1.000,00 kr.
7. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
8. Valg i lige år af formand for 2 år
John Holmer blev genvalgt med applaus.
9. Valg i lige år af 2 eller 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år
I løbet af 2015-16 har tre medlemmer forladt bestyrelsen: Werner Wittmann, Allan
Huglstad og Karen Jensen, hvorfor der var 5 medlemmer tilbage: John Holmer
(formand) og Birgit Strand Sørensen (næstformand), Per Ole Schovsbo (sekretær,
tidligere suppleant) og Jørn Peter Jansen (tidligere suppleant). Derfor var der stort
behov for at nyvælge både medlemmer til bestyrelsen og genvælge de to
suppleanter.
Nyvalg til bestyrelsen med applaus blev: Michael van Deurs, Michael T. Wiberg og
Jørgen Larsen.
10. udgår i lige år
11. Valg i lige år af suppleanter til bestyrelsen for 2 år
Per Ole Schovsbo og Jørn Peter Jansen.
12. udgår i lige år
13. Valg af revisor og revisorsuppleant
Aage Jørgensen blev genvalgt som revisor og Alex Pedersen som revisorsuppleant
begge med applaus.
14. Eventuelt

Allan Huglstad henstiller til den nye bestyrelse, at der vælges en kasserer og at
bestyrelsens forretningsorden revideres. Formanden sagde, at Jørgen Larsen har
lovet at være kasserer og hjælpe med medlemskartoteket. Birthe Jönsson bad om,
at foreningens hjemmeside blev ført ajour – og havde ros til formandens indsats til
gavn for foreningens medlemmer. Jørgen Lundby ville gerne have orientering om
museernes verden. Formanden (der er landsformand for SAMMUS og derfor
medlem af Det strategiske panel) sagde, at for første gang var de frivillige der er
organiseret i museumsforeningerne og dermed i SAMMUS medtaget i
museumsloven som museernes og ministeriets samarbejdspartner. Det giver de helt
nye muligheder for de frivillige, som vi har drøftet på denne generalforsamling. Aage
Jørgensen gjorde opmærksom, at Borgcenterets kiosk ikke altid yder den rabat til
foreningen medlemmer, som de er forpligtet til. Derfor skal man insistere, sagde
formanden. Aage Jørgensen sagde, at det ville være en stor hjælp for de fremmødte,
hvis der i dagsordenen til næste generalforsamling er nævnt, hvem der er på valg i
bestyrelsen.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og formanden takkede
dirigenten for god ledelse af forhandlingerne.
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