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Referat 
Bestyrelsen 8. september 
2020 
 
Dato 
9.9.2020 
 
Tid 
8:00-10:00 
 
Sted 
Køge Museum 
 
Deltagere: 
Torben Nielsen  
Christian Wedell-Neergaard  
Dorthe Seierøe Madsen 
Charlotte Fly  
Sune Bang 
Linda Frederiksen, Næstved Kommune  
Anders Ladegaard Bork, Køge Kommune  
Bo Manderup, Vordingborg Kommune  
 
Keld Møller Hansen, Direktør 
Jim Skovdal Jensen, Økonomichef 
 
Afbud:  
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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Sagsfremstiling 
Godkendelse af dagsorden 
 
Beslutning:  
Dagsorden godkendt 
 

2. Godkendelse af referat 
 
Sagsfremstilling 
Godkendelse af referat 17.6.2020 
 
 
Bilag: 
Referat 17.6.2020 
 
 
Beslutning:  
Referat godkendt. 
Udsendes til elektronisk godkendelse 

3. Budgetopfølgning  
 
 
Sagsfremstilling 
Der fremlægges bestyrelsesrapport for perioden 1.1-30.7.2020 ved museets økonomichef. 
Holmegaard Værks forretning gennemgås herunder specielt restauranten. 
 
Indstilling 
Bestyrelsen tager bestyrelsesrapporten til efterretning  
 
Bilag:  
Bestyrelsesrapport 
Likviditetsbudget 
 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen tog bestyrelsesrapporten og gennemgangen af den kommercielle forretning til efterretning. 
 
Bestyrelsen drøftede hvordan Holmegaard Værk spiller sig på banen i en vanskelig tid. Bestyrelsen var 
enige om at der skal afholdes en ”rigtig” åbning af Holmegaard Værk, f.eks. i foråret 2021, at der findes et 
potentiale i julen og den afledte handel både i restaurant og butik. En række ideer blev fremlagt såsom en 
speciel kampagne med Holmegaard varer særlig til/på Holmegaard Værk, en Blockbuster man alligevel vil 
købe, gerne i kombination med oplevelsen (rabat på billet, billet der giver 50% rabat på køb i butik), årskort 
som julegave 
 
 
 
 

https://fil.museerne.dk/share/s/dFte-2o2Qyqy1nJmWZFoew
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4. Budget 2021-2022  
 
Resume: 
Budgetgennemgang ved museets økonomichef og direktør. 
 
Indstilling 
Bestyrelsen godkender budget 2021. 
 
Sagsfremstilling 
Budget for 2021-2022 er opstillet på baggrund af den viden museet har på nuværende tidspunkt omkring 
indtægter og udgifter.  
 
 
Bilag:  
Budget 2021-2022 
 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen godkendte budgettet, dog med det forbehold at det kan revideres. 
Årsagen skal ses i den usikkerhed Covid-19 giver og at budgettet ikke forholder sig til worst-case.  
I forlængelse heraf besluttede bestyrelsen at få udarbejdet et defensivt budget og samtidig en strategi for 
worst-case. 
 
Der indkaldes til et net-møde inden for en måned. 
 

5. Vikingeborgen Borgring 
 
Resume: 
Orientering om arbejdet med det ny oplevelsescenter ved museets direktør. 
 
Indstilling 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling 
Der skal etableres et oplevelsescenter og en ny formidling af Vikingeborgen Borgring i Køge. Parallelt er 
museet i gang med, sammen med de fire andre ringborge, at færdiggøre en ansøgning til UNESCO der skal 
resultere i at Borgring bliver UNESCO-verdenskulturarv i 2023. 
 
Det er en klar ambition fra museet at det ny oplevelsescenter bliver en attraktion på linje med Danmarks 
Borgcenter og Holmegaard Værk.  
 
Projektet forventes gennemført ved hjælp af fonde og Køge Kommune. 
 
På mødet fremlægges et nyt revideret prospekt og orienteres om Temamødet for Køge Kommunes byråd 
den 25.8.2020 samt mødet med UNESCO rådgiver den 2.9.2020. 
 
 
Bilag:  
Prospekt 
 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen fik udleveret prospektet. 
Punktet udskydes til næste møde. 
 

https://fil.museerne.dk/share/s/_E5zy15DRwy_IYfwuv2dCw
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6. Evt. 
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