Velkomst
Rigtig hjertelig velkommen til dette årsmøde som afvikles på Naturama og virtuelt, velkommen til
alle jer fra museerne i Region Syddanmark og til foredragsholderne.
De 3 foredragsholdere har vi fornøjelsen af at have her i lokalet, derudover har vi Stephanie Lose
siddende i Esbjerg og Joy Mogensen siddende i København, tusind tak for I også deltager med en
præsentation.
Desværre måtte vi aflyse vores 2020 årsmøde pga. Covid-19. Men vi nægter at aflyse igen!!!! Nu er
vi så samlet på den bedste måde, det kan lade sig gøre. Jeg håber virkeligt, at teknikken er med os
i dag.
For at det skal være lidt hyggeligt har vi sendt en goodiebag rundt til alle deltagerne. Vi håber, at
også postvæsenet er velfungerende, så goodiebags’ene er nået rettidigt frem.
Nu skal vi i gang med nogle gode timer og I må begynde og åbne posen og nyde det rundsendte.
Velkommen til alle!

Årsberetning 2019-2020
Bestyrelsen
Siden 2018 har Mette Thybo, Naturama, været formand for bestyrelsen. Bestyrelsens
næstformand er Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
er Sara Staunsager, Trapholt, Karsten Merrald Sørensen, Museerne i Fredericia, Mette Søvsø,
Sydvestjyske Museer, og Johan Møhlenfeldt Jensen, Museum Vestfyn.

Medlemmer
Siden 2018 er Langelands Museum kommet til og foreningen har nu 28 medlemmer.

Fællesmagasin 2018
Vi udgav i 2018 et fint fælles magasin, ”Museerne i Syddanmark”. Magasinet blev modtaget rigtig
godt.
Skriftets målgruppe var politikere og beslutningstagere. Magasinet blev håndleveret til
kommunens politikere, bestyrelser og andre relevante beslutningstagere. Jeg fik afleveret nogle
eksemplarer til Stephanie Lose, formand for Region Syddanmark og Danske Regioner, og Alex
Ahrendtsen, kulturordfører i Dansk Folkeparti, og på denne baggrund fik vi en snak med dem om
den aktuelle museumspolitik.
Formålet med magasinet var at beskrive og dokumentere de mange sider af museernes arbejde,
som ikke alle er synlige for den besøgende, især på baggrund af statstilskuds-debatten, som stadig
er aktuel.

Vi ønsker fortsat at vise, at det betaler sig for samfundet at investere i museerne – især på det
dannelsesmæssige, men også på det økonomiske plan.

Årsmøde og temadag 2019
Et planlagt årsmøde i 2019 med deltagelse af Stephanie Lose og Leon Sebbelin, formand for KLs
kultur-, erhverv- og planudvalg måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldte. Heldigvis lykkedes det
os i stedet at afvikle en temadag, som Mette Søvsø stod i spidsen for.
Temadagen blev afholdt den 26. september 2019 i Ribe. Der deltog omkring 30 personer fra en
række forskellige museer. Titlen var:
Værdifuld kulturarv fremfor besværligt skrammel? - Museumssamlingernes betydning og
potentiale.
Mødets sigte var bl.a. at sætte fokus på museumssamlingernes værdi og potentiale som modsvar
til den negative omtale i de senere år. Det blev afholdt på Det gamle Rådhus i Ribe, hvor der var
plads til max 30 personer, men interessen for tilmelding til dagen var så stor, at vi sagtens kunne
have været flere.
Oplægsholderne kom godt rundt om samlingernes betydning og relevans i museumsarbejdet. Der
blev lagt ud med en status på og analyse af de kassationsrunder, der har været de forgangne år, og
så kom der forskellige eksempler på genstande og genstandssamlingers relevans og
formidlingspotentiale. Dagen blev afrundet med en præsentation af et igangværende projekt på
Museum Sønderjylland, hvor byggeriet af et nyt magasin og arbejdet med indflytning/overflytning
af samlingerne samt formidling er tænkt ind i en helhed.
Dagen blev afsluttet med spørgsmål og diskussion, og indtrykket var, at der er basis for kommende
lignende temamøder.

År 2020
Foreningen har afholdt ordinære bestyrelsesmøder, men Covid-19 situationen har ikke muliggjort
ekstra initiativer herudover.

Fremtid
Vi afholder årsmøde med tema d. 9/3 2021. Coronakrisen har lært os at lave virtuelle møder, og
mødet bliver et kombineret tilstedeværelses- og virtuelt møde.
Nu glæder vi os til at komme tilbage til hverdagen og arbejdet, også i Museumsforum
Syddanmark. Jeg håber, at vi kan afholde et nyt temamøde i efteråret, igen som et kombineret
tilstedeværelses- og virtuelt møde. Bestyrelsen vil komme med forslag til temaet og modtager
gerne input.

