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Referat af årsmøde 18. marts 2019 på Sønderskov Slot 

 

Formand Mette Thybo, Naturama og Bo Ejstrud, Museet på Sønderskov bød velkommen. 

 

1. Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år. 

Foreningen har nu 27 medlemmer, idet Langelands Museum nu er blevet medlemmer. 

Hermed dækker foreningen alle statsanerkendte museer i regionen undtagen et. 

Det største projekt i året har været at udgive et magasin om museerne i Syddanmark, hvor 

Bo Ejstrud har stået for koordinering og tilrettelæggelse. Stor tak til Bo for arbejdet med 

dette! Skriftets målgruppe er politikere og beslutningstagere, og formålet er at beskrive og 

dokumentere de mange sider af museernes arbejde, som ikke alle er synlige for den 

besøgende, især på baggrund af statstilskudsdebatten – vi ønsker at vise at det betale sig for 

samfundet at investere i museerne – især på det dannelsesmæssige, men også på det 

økonomiske plan. Der er leveret en kasse med 90 stk af skriftet til alle foreningen 

medlemmer med opfordring til at ”håndaflevere” dem til kommunens politikere, bestyrelser 

og andre relevante beslutningstagere. 

Mette Thybo har bl.a. afleveret til Stephanie Lose, formand for region Syddanmark og Alex 

Ahrendtsen, kulturordfører Dansk Folkeparti og på denne baggrund fået en snak med dem 

om aktuel museums politik. 

Desuden var der planlagt temadag sammenfaldende med årsmødet med indlæg af Stephanie 

Lose og Leon Sebbelin, formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg, samt indlæg om 

betydningsvurdering af samlinger ved Lærke Maria Funder Andersen, Århus Universitet. 

Desværre måtte temadagen aflyses pga. for få tilmeldte. 

 

2. Godkendelse af årsregnskab 

Da foreningen havde en større formue, blev det besluttet at anvende en del af den til 

ovennævnte skrift om museerne. Der er således anvendt omkring 70.000 kr på opsætning, 

trykning og distribution, hvor foreningens driftsgrundlag er ca. 27.000 kr årligt. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

3. Fastsættelse af kontingent 

Kontingent fastholdes på 1.000 kr pr. år. 

 

4. Godkendelse af budget 



Budgettet blev godkendt med den tilføjelse, at starthjælp på 20.000 kr til tidsskriftet Tings 

Tale ikke fortsætter. 

 

5. Indkomne forslag 

Vedtaget at temadagen med Stephanie Lose, Leon Sebbelin og Lærke Maria Funder 

Andersen afholdes i august. 

Vedtaget at der afholdes en temadag  om museernes succeskriterier set fra kommunerne – 

fondene- staten- andre. 

 

6. Evt. 

Under evt. orienterede Flemming Just, formand for ODM om seneste møde med ministeren og 

SLKS vedr. planerne om ændring af vilkårene for tildeling af statstilskud, samt om ODM’s indstilling 

til ministeren om arbejdsgruppe for bevaring af kulturarv i forbindelse med finanslov 2019. 

Desuden om møde med Sammus – Sammenslutningen af Museumsforeninger vedr. møde på 

Koldinghus om samarbejdet med frivillige. 
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