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Debataften onsdag d. 23. november fra kl. 18.00
Fremtiden for Museumsforeningen? – Hvilken vej og retning skal vi gå?
”Museumsforening Sydsjælland og Møn” har siden 2011 haft en bemærkelsesværdig succes. Trods ændrede vilkår,
hvor foreningen ledelsesmæssigt og administrativt blev adskilt fra ”vores Museum”, har historisk mange borgere
støttet op om foreningen og dets arrangementer. På vores heldagsture har vi flere gange været over 150 deltagere i
tre busser. Almindelige arrangementer er altid velbesøgte. På landsplan er opbakningen og den historiske interesse i
vort område været fulgt med stor interesse.

MEN: Tendensen på Sjælland – ikke i resten af landet – er ellers et vigende medlemstal. I vore to søsterforeninger i
Næstved og Køge er medlemstallet dalet katastrofalt efter museumsfusionen og i sådant omfang, at man har henvendt
sig til os for support og samarbejde, måske sammenlægning. DETTE SKAL VI DRØFTE MED JER – VORES MEDLEMMER.
Via vores repræsentation i landsforeningen SAMMUS – ”Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark”, hvor vi
p.t. besætter landsformandsposten – har vi en enestående chance for at påvirke de landspolitiske holdninger til
museumsvirksomhed. Fokus er igen sat på lokalbefolkningens og de frivilliges betydning for Danmarks museer.
Tendensen på landsplan er nemlig, at der hvor museumsforeningerne har indflydelse på ledelsen af museerne, der er
besøgstallet stort og museerne veldrevne, de giver overskud.
SAMMUS arbejder derfor målrettet på at få ændret Museumsloven, så medlemmerne igen kan blive repræsenteret i
museums-bestyrelserne.

Kun for medlemmer: Som indledning til en forhåbentlig udbytterig aften inviterer bestyrelsen til en traditionel
julemiddag kl. 18.00 i Viemose Forsamlingshus. Der skal vises medlemskort ved indgangen.
Husk tilmelding inden mandag d. 21. november kl. 12.00 til: john@holmer-as.dk

Program:
Kl. 18.00 Fællesspisning – julemiddag
også mad til vegetarerne. Konkurrence.

Kl. 19.00 PowerPoint foredrag:
Status for Museumsforeningens virke til
nu. Aktiviteter og intentioner.

Kl. 19.45 Kommentarer fra salen.
Kl. 20.00 PowerPoint foredrag:
Forslag til styrkelse af lokalsamfundets
historiske interesse og Museumsforeningens fremtid.

Kl. 20.30 Debat
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