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Inden vi kom hertil, var vi i Museums-

foreningens bestyrelse afventende for at se 

”Museumsgården” ’s og ”Køng Museum” ’s 

reaktion. Det er jo dem, det drejer sig om.   

I mere end et år har vi jævnligt haft 

uformelle samtaler med medlemmer af 

støtteforeningerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For 2 uger siden fik vi så en opringning fra 

to mangeårige medlemmer af 

”Museumsgårdens Venner”:                                       

”Kan I hjælpe os? Hvad skal vi gøre”? 

”Vordingborg Kommune snyder os i 

forhandlingerne og holder ikke hvad de 

lover” – ”Vi ved ikke, hvad vi siger ja til”!  

 

Museumsforeningen støtter 

Museumsgårdens Venner 110%  
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Museumsforeningen holdt herefter et 

bestyrelsesmøde med ÉT punkt på 

dagsordenen:  

Udskillelse af de statsanerkendte 

”Museumsgården” og ”Køng Museum” fra 

fusionsmuseet ”Museum Sydøstdanmark”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen kunne som det første konstatere, at 

fusionsmuseet med direktør Keld Møller Hansen som 

leder herfra nu havde nedlagt 4 statsanerkendte 

museer i Vordingborg Kommune på 10-15 år: 

1. Møns Museum 

2. Sydsjællands Museum 

3. Museumsgården på Møn 

4. Køng Museum         

 Hvad siger lokalpolitikerne til det?                            
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Hvad er en museumsfrivillig? 

En museumsfrivillig deltager typisk mellem 5 og 20 

timer om ugen, ca. 4 måneder om året, på et museum 

med sin frivillige arbejdskraft.  

En frivillig arbejder typisk ca. 10 timer om ugen i 

gennemsnit. Et mindre museum, som 

”Museumsgården” og ”Køng Museum” holder typisk 

åbent 20 uger om året.  

Dvs. at en museumsfrivillig udføre ca. 200 timer gratis 

arbejde for museet om året. 

Ifølge avisartikel udføres der frivilligt arbejde af 250 

frivillige i ”Museum Sydøstdanmark”.  

Det svarer til 50.000 timer om året.  

Nogle museumsfrivillige leverer højt kvalificeret 

arbejde. Andre udfører havearbejde og lignende, som  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er vigtigt, men som mange kan. En gennemsnitlig 

timeløn på kr. 120 i timen, er derfor ikke højt sat. 

Kr. 120,00 for 50.000 timer bliver 6 millioner 

kroner om året, som museumsfrivillige i Museum 

Sydøstdanmark forærer til museumsdirektør Keld 

Møller Hansen ’s museum ”Museum Sydøstdanmark”. 

 

”Museumsgården” og ”Køng Museum”  

På ”Museumsgården” er der ca. 80 aktive 

museumsfrivillige. I Køng er der ca. 30 frivillige aktive. 

Tilsammen ca. 110 aktive frivillige. 

Med ovenstående regnskab in mente udføres på de to 

museer værdier for 2.64 millioner kroner. Med andre 

ord: Hvis Vordingborg Kommune skulle opretholde 

samme standard på ”Museums-gården” og ”Køng  
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Museum” som i dag, skal man af med 2.64 millioner 

kroner om året – uden de frivilliges hjælp! 

Vordingborg Kommune sparer 2.64 

millioner om året på de frivilliges arbejde 

på to museer. 

På den baggrund er det grotesk hvordan 

”Støtteforeningerne” er blevet behandlet. Det skal her 

indføjes, at Køng Museums Støtteforening er inde i en 

konstruktiv forhandling med Vordingborg Kommune. 

Nedlægges ”Støtteforeningerne” afskæres Vordingborg 

Kommune for millioner i besparelse.   

Museets personalepolitik 

Gang på gang hører vi i pressen om fyringer eller brudte 

aftaler. Vi husker vel alle fyringen af Thomas Thram 

Petersen og for nylig forvalterparret fra Borgens 

restaurant. 

Men det er kun de synlige sager, som pressen opdager. 

Museumsforeningen oplever konstant omrokeringer, 

som ikke sjældent viser sig at være fyringer.   

Havde det været i en privat virksomhed var hammeren 

faldet øjeblikkeligt.  

Museumsforeningen har tilbudt vores 

assistance. 

Allerede for snart 2 uger siden kontaktede vi Jesper 

Kjærulff, Vordingborg Kommune, for at tilbyde vores 

assistance. Det var inden bestyrelsen for 

”Museumsgården Støtteforening” trak sig og indkaldte 

til ekstraordinær generalforsamling.  

Vi har senere i e-mail opfordret de to politikere, Karina 

Fromberg og Brit Skovgård og Vordingborg Kommune 

til et møde. Museumsforeningen har kompetencer og 

ressourcer vi gerne deler ud af.  

 

 

 

Museet varetager ikke sin opgaver efter 

museumsloven 

I vores Nyhedsbrev nr. 120 dokumenterede vi det store 

antal kulturhistoriske aktiviteter i Vordingborg 

Kommune, som Museum Sydøstdanmark er blanke på. 

For os bevis på, at museumsfusionen i 2013 var en 

fejltagelse. Museet og dets ledelse magter ikke de 

pålagte opgaver. Det er ikke luftige påstande. Det er 

fakta. 

Museumsforeningen synes det ville være rimeligt om 

Vordingborg Kommunalbestyrelse tog stilling til 

følgende   

1. Nedlæggelse af 4 statsanerkendte museer i 

Keld Møller Hansens tid. Er det i orden?  

2. Er det OK at sætte værdien af det frivillige 

arbejde på spil?  

3. Museets personalepolitik? 

4. Den manglende opfyldelse af Museumsloven? 

5. Manglende omsorg for den opbevarede 

kulturarv? 

Museet varetager ikke sin opgaver efter 

museumsloven 

I Nyhedsbrev nr. 120 dokumenterede vi det store antal 

kulturhistoriske aktiviteter i Vordingborg Kommune, 

som Museum Sydøstdanmark er fuldkommen blanke 

på. 

For os bevis på, at museumsfusionen i 2013 var en 

fejltagelse. Museet og dets ledelse magter ikke de 

pålagte opgaver. Det er ikke luftige påstande. Det er 

fakta. 

Museumsråd                                                                              
Som i Nyhedsbrev nr. 120, vil vi opfordre Vordingborg 

Kommune at nedsætte et Museumsråd. Et sådan er 

beskrevet i ”Museumsloven”, som med statsstøtte vil 

kunne fremme museumsarbejdet i lokalområdet.    


