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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Sagsfremstiling 
Godkendelse af dagsorden 
 



Beslutning  
Dagsorden godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Sagsfremstiling 
Godkendelse og underskrivning af referat 
 
Bilag:  
Referat: https://fil.museerne.dk/share/s/hbCzzTDgTTK-n54R28FH7w 
 
Beslutning:  
Referat godkendt og underskrevet 

3. Budgetopfølgning  
 
Resume 
Der fremlægges bestyrelsesrapport. 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager bestyrelsesrapporten til orientering. 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsesrapport gennemgås af økonomichefen.  
 
Bilag:  
Bestyrelsesrapport 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen tog bestyrelsesrapporten til orientering. 

4. Holmegaard Værk 
 
Resume 
Nødvendige anlægsarbejder er igangsat. Rønnowarkitekter har værdisat fabrik og bygninger. Første 
spadestik foregik 10.11.2018. De udvendige anlægsarbejder udbudt. Administration i Næstved flyttes til 
Holmegaard Værk 17.12.2018. Magasin færdigt januar 2019. Driftsbudget og forretningsplan i proces. 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
 
Der er etableret en anlægsfond: Ny Holmegaard Fonden. 
 
Ny Holmegaard Fondens bestyrelse består af:  
Torben Henning Nielsen, fhv. nationalbankdirektør, formand for Den selvejende institution Museum 
Sydøstdanmark (bestyrelsesformand) 
Carsten Rasmussen, borgmester, Næstved Kommune (Næstformand) 
Hanne Dollerup, direktør, Næstved Kommune (bestyrelsesmedlem) 
Jens Böhme, filantropidirektør, Realdania (bestyrelsesmedlem) 
Henrik Terkelsen, arkitekt 
 

https://fil.museerne.dk/share/s/hbCzzTDgTTK-n54R28FH7w


 
Direktør for fonden er Keld Møller Hansen, mens Kim Dawartz er tilforordnet for Næstved Kommune. 
Fondens sekretariatsforretning varetages indtil anden beslutning måtte blive truffet af  
Den selvejende institution Museum Sydøstdanmark 
 
Fremdrift: 

• Rønnow arkitekter har værdisat arkitekturen. Værdisættelsen har til formål at supplere de tidligere 

analyser ved at konkretisere og håndgribeliggøre første etape af realiseringen af det Holmegaard 

Værk. Bilag. 

• Erik Brandt Dam valgt som landskabsarkitekt. Bilag. 

Budget og tidsplan følges. 

• Tørvehallerne forventes klar til indflytning januar 2019. HRJ-service fra Karrebæksminde er 

entreprenør. 

Budget og tidsplan følges. 

• Tagfladen over buehallen på Holmegård er ved at blive udskiftet. Pribohuse, Stensved er 

entreprenør 

Budget og tidsplan følges. 

• Holmegaard Værk har fået taglinen: for sans og samling 

• 10.11.2018 ”første spadestik”, hvor over 1.000 mennesker deltog. 

• Udbud af udvendige arbejder pågår. De 5 tilbudsgivere (3 lokale og 2 fra nabokommuner) på udbud 

vedr. klimaskal er: Børge Jacobsen (Næstved), H. Nielsen og Søn (Næstved), Tømrermester Jacob 

Raalund (Vordingborg), HRJ Service (Næstved) og TJC (Haslev). Afleveringsfrist 14.12.2018 kl. 12.  

• Udbudsmaterialet til indvendige arbejder er under udarbejdelse af MOE. Det indvendige udbud bliver 

forsinket pga arkitektoniske og sikringsmæssige udfordringer. Forsinkelsen influerer ikke på den 

overordnede tidsplan for de afledte udstillingsarbejder.  

• Museet er i gang med at lave et driftsbudget og en forretningsplan for Holmegaard Værk. Der har 

været afholdt møde desangående med Jens Böhme, Realdania den 22.11.2018. Forretningsplanen 

præsenteres i januar for Lise Lyck, CBS 

Bilag:   
Værdisætning af Rønnow arkitekter 
https://fil.museerne.dk/share/s/OZew96H3S568J-m-Jcbm8g 
Oplæg fra Erik Brandt Dam 
https://fil.museerne.dk/share/s/xWhHXXg5TXauIoZjOt0Rxg 
https://fil.museerne.dk/share/s/B3DKPBIJQ82dulMx3tmhfQ 
https://fil.museerne.dk/share/s/ywT8A4ncRmqYapqhHWmgFQ 
 
Beslutning  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

5. Strategiplan og handlingsplan 2019-2025 
 
Resume 
Museet har udarbejdet et oplæg til en Strategiplan og Handlingsplan for 2019-2025. Planerne vil være 
udgangspunkt for at indgå en ny driftsaftale med Køge, Næstved og Vordingborg kommune.  
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter oplægget til Strategi- og Handlingsplan for 2019-2015 og 
godkender handlingsplanerne for 2019. 
 
Sagsfremstilling 

https://fil.museerne.dk/share/s/OZew96H3S568J-m-Jcbm8g
https://fil.museerne.dk/share/s/xWhHXXg5TXauIoZjOt0Rxg
https://fil.museerne.dk/share/s/B3DKPBIJQ82dulMx3tmhfQ
https://fil.museerne.dk/share/s/ywT8A4ncRmqYapqhHWmgFQ


Museum Sydøstdanmarks strategi er udformet på baggrund af de eksisterende strategier og 
handleplaner og udarbejdet med afsæt i Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af museet i 
2017 samt bestyrelsens løbende drøftelser af museets fremtidsperspektiver. 
 
Strategien har til formål at sikre, at museet prioriterer velovervejet og udvikler sine aktiviteter og 
museer efter en plan, der er kendt af alle medarbejdere, museets tilskudsgivere og 
samarbejdspartnere. 
 

Strategiens følges af en handlingsplan, der år for år beskriver de handlinger, der følger af 
strategien og gradvis skal virkeliggøre museets vision 2025. 
 
Strategi- og handlingsplanerne danner grundlag for samarbejdet med de tre driftskommuner og en 
kommende driftsaftale. Det er målet at driftsaftalen indgås i 2019. 
 
 
Bilag:  
Strategiplan 
https://fil.museerne.dk/share/s/Q6FQMQC2SY2cIRPcXeSVvg 
Handlingsplan 
https://fil.museerne.dk/share/s/jcTfyzj8RRSh4TIDxQfQ8A 
 
 
Beslutning: 
 
Bestyrelsen tog punktet til orientering og godkendte handlingsplanerne for 2019 

6. Køge Byarkiv ny samarbejdsaftale  
 
Resume 
Køge Byarkiv ønsker ikke en fusion, men at indgå en ny samarbejdsaftale 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender oplægget til den vedhæftede samarbejdsaftale og 
bemyndiger direktøren til at forhandle aftalen endelig på plads. 
 
Sagsfremstilling 
Museet og Køge arkiv har en samarbejdsaftale der grundlæggende hviler på følgende betragtning: Museer 
og arkiver har hver værdier og væsentlige styrker i indhold, arbejdsformer, traditioner og interne kulturer, 
som i en sammensmeltet form vil kunne udnyttes bedre, og hvor en synergieffekt vil kunne opnås. Den 
historiske interesse kan fanges af den spektakulære udstilling og en fordybelse er mulig i arkiv og samlinger. 
Hvis disse elementer er i umiddelbar forlængelse af hinanden og hvis der satses på åbenhed og umiddelbar 
tilgængelighed, så vil det være muligt at åbne en historisk verden og et historisk perspektiv for langt flere 
både unge og ældre.  
 
Museet har udformet ny samarbejdsaftale med Køge Byhistoriske arkiv.  
Museets eksisterende samarbejdsaftale betød, at museet stiller lokaler til rådighed for administration og 
arkiv, husleje, varme, vand, el, telefon, bygningsforsikringer, netadgang, kopimaskine og rengøring.  
Til gengæld varetager arkivet afdelingslederfunktionen, dvs. det overordnede ansvar for personale, 
publikum, butikker, arrangementer, events, skoletjeneste, den daglige interne og eksterne kommunikation 
samt kontakten til venneforeningen. 
Afdelingslederen havde ansvaret for Nyere tid ved hele MS/D og det var en aftale at Nyere tid bliver 
kendetegnende for Køge Museum.  
Den ny samarbejdsaftale skal sikre at arkiv og museum samarbejder i højere grad og at Køge Museum og 
arkiv sammen bliver en attraktiv og aktiv del af Køges identitet. 
 

https://fil.museerne.dk/share/s/Q6FQMQC2SY2cIRPcXeSVvg
https://fil.museerne.dk/share/s/jcTfyzj8RRSh4TIDxQfQ8A


På sidste bestyrelsesmøde udtrykte bestyrelsen, at den meget gerne styrker samarbejdet med Køge arkiv 
og er af den indstilling, at Køge Arkiv er velkomne til at blive en del af Museum Sydøstdanmark forudsat at 
dette ikke belaster museets økonomi.  
 
Køge Arkiv har meddelt at de ikke ønsker en fusion, men en ny samarbejdsaftale. 
 
Bilag:  
Udkast til samarbejdsaftale:  
https://fil.museerne.dk/share/s/kUSPBsNPTEug4yWqHxdLug 
 
Beslutning: 
 
Bestyrelsen godkendte oplægget til den vedhæftede samarbejdsaftale og bemyndigede direktøren til at 
forhandle aftalen endelig på plads. 
 

7. Meddelelser 
 
Vikingeborgen Borgring 
Der har været afholdt møde med AP Møller Fonden om en attraktion på stedet. Fonden er positivt indstillet. 
Der findes ikke et museum i Danmark som varetager fortællingen om ringborgene, vikingernes arkitektur, 
bebyggelse og landskab. De nye omfattende undersøgelser på og resultater fra Borgringsprojektet gør det 
oplagt, at det nye vikingemuseum indtager den rolle.  
Museet samarbejder med Urgent Agency om at udvikle et nyt museumskoncept der er attraktivt for museet 
og fondene. På næste bestyrelsesmøde fremlægges konceptet. 
UNESCO 
For at styrke interessen og opbakningen planlægger Køge Kommune sammen med museet en rundvisning 
på Borgring af lokale folketingsmedlemmer og kulturordførere. Sideløbende planlægges et fællesmøde 
mellem de implicerede kommuner mhp fælles konsensus. 
Konference 
Den 26.-27. november afholdte Museum Sydøstdanmark en borgringskonference på Københavns 
Universitet med 150 deltagere. 
 
Nyansættelser 
Museet har ansat Nanna Holm som faglig leder af Danmarks Borgcenter og Carina Schou som ny 
kommunikationsansvarlig.  
Kathrine Olldag er ansat som formidlingsansvarlig på Holmegaard Værk. 
 
Dannebrog 
I forbindelse med næste års fejring af Dannebrog har Vordingborg Kommune og Borgcenteret den 8.11 haft 
besøg af Estlands ambassadør. Tallinn og Vordingborg vil sammen fejre dagen. Museets forskere og 
forskere fra Tallinns historiske museum designer sammen et flag som det kunne have set ud den 15. juni 
1319. Flaget produceres i Estland og vil fra den 15. juni 2019 veje i Vordingborg. Der planlægges en 
samsending med Dronningen og Kronprinsen og estisk middelaldertaffel på borgen. Borgcenteret fejrer 
jubilæet med nye udstillinger og et dannebrogsspil. 
I København fejrer Danmarkssamfundet dagen. Kongehuset koordinerer dagen sådan, at Prisn Joachim 
deltager i fejringen i København. Vordingborg overtager fra kl. 15:30 
 

8. Evt. 
 
Bogreception 14.12 kl. 14:00 i Helligåndhuset hvor vi udgiver Vester Egesborg 
Bestyrelsen vil fremadrettet blive orienteret om alle museets offentlige aktiviteter og arrangementer. 
Bestyrelsen ønskede hinanden god jul og godt nytår. 

 

https://fil.museerne.dk/share/s/kUSPBsNPTEug4yWqHxdLug


 
 
 
 
 
 
 
Godkendt                        2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torben Nielsen              Christian Wedell-Neergaard           Tove Dalby Johansen 
 
 
 
 
Charlotte Fly                   Sune Bang                                     Tinna Damgaard 
 
 
 
 
Bo Manderup                  Linda Frederiksen                          Anders Ladegaard Bork  
 
 
 
 
Kasper Johannsen 
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