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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Sagsfremstiling 
Godkendelse af dagsorden 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen 1.12.2014 
Godkendt  
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Sagsfremstiling 
Godkendelse og underskrivning af referat inkl. følgende tilføjelse til pkt. 7, beslutning: 
Samarbejdsaftalen godkendt dog med forbehold fra Ulla Neergaard og Ole Madsen, der 
havde foretrukket en juridisk opgradering herunder præcisering af samarbejdsaftalen. 
Samarbejdsaftalen drøftes og tilrettes efter et år.” 
 
Bilag: Referat 061014 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen 1.12.2014 
Godkendt  

3. Museumsforeninger og samarbejde 
 
Resume 
Museet ønsker at styrke samarbejdet med museumsforeningerne. Der afholdes årsmøde 
med museumsforeningerne 26.11.2014. På bestyrelsesmødet refererer 
bestyrelsesformand og direktør fra årsmødet og konkluderer omkring det fortsatte 
samarbejde. 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter årsmødet og dialogen med 
museumsforeningerne. 
 
Sagsfremstilling 
Årsmødet med museumsforeningernes bestyrelser afholdes efter dagsordenen er 
udsendt. På mødet orienterer direktør og formand om årsplanerne for 2015-18 og vil i 
forlængelse heraf drøfte det fremtidige samarbejde med museumsforeningerne.  
 
Beslutning:  
Bestyrelsen 1.12.2014 
Taget til orientering. Museet samarbejder også med amatørarkæologer og de mange 
andre frivillige. 



 

4. Indtægtsdækket virksomhed 
 
Resume 
Museum Sydøstdanmark har indtægtsdækket virksomhed i forbindelse med formidlings-, 
kommunikations- og udstillingsopgaver. DI´s lokalformand mener at museet som 
skattefinansieret virksomhed ikke må have denne virksomhed.  
Kulturstyrelsen har tidligere vurderet at museet må have denne indtægtsdækkede 
virksomhed.  
Advokatfirmaet Bang og Brodersen har nu vurderet, at museet ikke driver ulovlig, 
konkurrenceforvridende virksomhed.  
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager advokaternes svar til orientering og at museet 
fremadrettet gennemfører en klar adskillelse af museets eksterne indtægtsdækkede 
virksomhed i forbindelse med formidlings-, kommunikations- og udstillingsopgaver fra 
museets øvrige drift, således at museet til enhver tid kan dokumentere,  at museet 
opfylder betingelserne i konkurrencelovens §11a og om omkostninger forbundet med 
erhvervsaktiviteten i tilstrækkelig grad er adskilt fra omkostninger og støttemidler 
vedrørende museumsdriften. 
Bestyrelsen afventer Vordingborg Kommunes vurdering af de kommunalretslige forhold. 
 
Sagsfremstilling 
På foranledning af en artikel i Vordingborg dagblad om museets indtægtsdækkede 
virksomhed i forbindelse med formidling og udstillinger er bl.a. Vordingborg Kommune 
blevet spurgt om museet må drive en sådan kommerciel forretning. Spørgsmålet er sendt 
videre til museet. Museet har bedt Kulturstyrelsen udtale sig om de tre kritikpunkter som er 
rejst: dels at formidling og kommunikation ikke er en del af museets virksomhed, dels at 
dette er konkurrenceforvridende og dels at dette er i strid med kommunalfuldmagten. 
 
Kulturstyrelsen vurderer, at så længe et museum, der modtager driftstilskud fra staten, på 
tilfredsstillende vis løfter sine opgaver (indsamling, registrering, bevaring, forskning og 
formidling) i henhold til museets ansvarsområde, er der ikke noget i museumsloven, der 
hindrer, at museet bedriver indtægtsdækket virksomhed. Det forudsættes dog, at dette 
ikke sker på bekostning af de museale opgaver, og at museet til enhver tid kan 
dokumentere, hvorledes de offentlige driftstilskud til museet er blevet anvendt. 
 
Advokatfirmaet Bang og Brodersen vurderer:  
At omfanget af aktiviteten ikke indebærer, at aktiviteten er ulovlig i henhold til offentlig 
regulering.  
At forudsat, at støtten er lovlig i henhold til offentlig lovgivning og at museet sørger for, at 
der ikke overføres offentlige tilskudsmidler mellem den støtteberettigede hovedaktivitet og 
den indtægtsgivende konsulentaktivitet, er det vores opfattelse, at museet kan udøve 
konsulentvirksomhed uden at komme i strid med konkurrenceretslige regler om statsstøtte. 
 
De kommunalretslige forhold undersøges af Vordingborg Kommune. 



 
Bilag: Notat 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen 6.12.2014 
Taget til orientering. Bestyrelsen afventer Vordingborg Kommunes stillingtagen til de 
kommunalretslige forhold.  
 

5. Det ny Holmegaard 
 
Resume 
Museum Sydøstdanmark har i samarbejde med Næstved Kommune udarbejdet et 
prospekt for et nyt Holmegaardscenter i Fensmark. Der pågår en løbende fondskontakt 
mhp tilvejebringelse af en finansiering af projektet. Projektet indebærer opkøb af en række 
ejendomme fra konkursboet for Holmegaard Aps Bestyrelsesformanden varetager i den 
forbindelse kontakten til kurator for konkursboet. Denne har meddelt, at der indgives 
tvangsauktionsbegæring over en del af ejendommene.  
Der ansøges i december en fond om midler til udarbejdelse af et forprojekt som skal 
kvalificere prospektet til denne og andre fonde. Forprojektet  igangsættes 1. januar. 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller at:  
Bestyrelsen tager punktet til orientering. 
 
Sagsfremstilling 
Det Ny Holmegaard er et kulturhistorisk museum, hvis emne og ansvar er de kreative 
erhvervs historie fra industritidens begyndelse i 1820erne til i dag. Det Ny Holmegaards 
samarbejdspartnere bringer det historiske materiale ind i nutiden og bruger det til 
uddannelses-, oplevelses- og erhvervsmæssige formål. 
Det Ny Holmegaards aktiviteter er placeret i den gamle fabrik, en ny ankomstbygning samt 
i nyrenoverede tørvehaller. Desuden råder Det Ny Holmegaard over tre bevaringsværdige 
arbejderboliger fra 1820’erne, Holmegaards kontorbygninger fra 1890 og 
kunsthåndværkernes atelier, der alle ligger på Glasværksvej på vej op mod det gamle 
fabriksanlæg. Endelig udgør glasbyens skolebygning og et stort udendørs areal på 
fabrikkens bagside et potentiale i forhold til aktiviteter og udendørs formidling i 
Holmegaard Mose. 
Et areal sydøst for fabriksanlægget er udlagt til parkering. 
 
Formål 
Formålet med Det Ny Holmegaard er at anvende Danmarks eneste bevarede glasværk og 
Nordens største glassamling til at fortælle historien om industrialiseringen og til at 
genindføre kunsthåndværkets viden, æstetik og kvalitet i den danske kultur. 
 
Den videre proces 
Prospektet er forelagt en række fonde og kvalificeres nu yderligere i form af et forprojekt, 
der gennemføres af en ekstern partner vha midler fra en fond. Forprojektet igangsættes 1. 



januar og afsluttes i marts. Der udarbejdes herefter egentlige ansøgninger til en række 
fonde, således at disse kan behandles før sommeren 2015. 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen 1.12.2014 
Taget til orientering 
 

6. Borgring 
 
Resume 
Museet og Aarhus Universitet har på Vallø Stifts marker afdækket sporene af en 
cirkelformet borg med jordvolde og svært tømmer. Den cirkelformede borgvold svarer til de 
berømte trelleborge, som blev bygget af kong Harald Blåtand omkring år 980. 
Museet udarbejder sammen med Århus Universitet et forskningsprojekt og afsøger 
sammen med Vallø Stift og Køge Kommune mulighederne for at etablere et internationalt 
formidlingscenter. 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager punktet til orientering. 
 
Sagsfremstilling 
Arkæologerne fra Museum Sydøstdanmark og Aarhus Universitet har i samarbejde med 
Vallø Stift gjort et sensationelt fund vest for Køge. På Vallø Stifts marker er afdækket 
sporene af en cirkelformet borg med jordvolde og svært tømmer. Den cirkelformede 
borgvold svarer til de berømte trelleborge, som blev bygget af kong Harald Blåtand 
omkring år 980: Trelleborg, Fyrkat, Aggersborg og Nonnebakken. De tre første borge er 
nomineret til UNESCOs liste over verdens kulturarv, og nu kan der skrives et nyt kapitel 
om vikingetiden og de gådefylde vikingeborge. 
Vikingeborgen har vakt international opsigt og er af det anerkendte Archaeology Magazine 
udnævnt til et af de vigtigste arkæologiske fund i verdenen i 2014.  
 
Interessenter  
Vallø Stift, Køge kommune, Museum Sydøstdanmark er pt. de vigtigste interessenter i det 
videre arbejde omkring vikingeborgen. Vigtigste statslige samarbejdspart er 
Kulturstyrelsen. 
Det har været en indledende drøftelse mellem Borgmesteren, Vallø Stift ved Søren Boas 
og Direktøren for Museum Sydøstdanmark og parterne er enige om at der med 
udgangspunkt i den nye vikingeborg ved Køge afdækkes muligheder for at realisere og 
etablere en attraktion af internationalt format.   
 
Den videre proces 
Mere konkret er det aftalt, at Museum Sydøstdanmark indenfor de næste 3-4 måneder 
vender tilbage med et forslag til hvordan man kommer videre med formidlingsprojektet.  
Dette forslag vil blive fremlagt Museum Sydøstdanmarks bestyrelse, Vallø Stifts bestyrelse 
og Køge Kommune mhp afklaring af de tre interessenters involvering i projektet.  



Museet arbejder pt. på at udforme et stort anlagt internationalt forskningsprojekt i 
samarbejde med bl.a. Aarhus Universitet. Forskningsprojektet søges finansieret gennem 
fonde og vil forventeligt gennemføres i løbet af de næste 4-5 år.  
 
Beslutning:  
Bestyrelsen 1.12.2014 
Taget til orientering 
 

7. Meddelelser 
 
 
Nyansættelse 
Museet har ansat Mette Bruun som ny afdelingsleder for Næstved Museum. Mette Bruun 
tiltræder stillingen 1.1.2015. Mette Bruun er uddannet kunsthistoriker og kommer fra en 
stilling som administrativ leder af grundforskningscenteret for tekstilstudier ved 
Københavns Universitet 
 
Årbog 
Museets årbog udkommer til jul. Årbogen formidler det ny museum og en række af 
museets resultater.  
 
Camønoen 
Camønoen på Møn er af Realdania blevet udvalgt til realisering i Stedet Tæller. 
Camønoen er kultur- og naturformidling, der vil forankre og aktivere museets store viden i 
de små øsamfunds byer og landskaber og give turister og lokalbefolkningen på 
øerne meningsfulde oplevelser.  
 
Bilag: Camønoen 
 

8. Evt 
 
 
Michael Geertsens udstilling i Boderne, Næstved bliver forlænget, sandsynligvis til 1. 
Februar 2015. 
 
Der udsendes en doodle for årets bestyrelsesmøder i 2015. 
 
 


