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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Sagsfremstiling 
Godkendelse af dagsorden 
 
Beslutning  
Dagsorden godkendt. Til næste møde drøftes museets kommunikations- og markedsføringsstrategier. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Sagsfremstiling 
Godkendelse og underskrivning af referat 
 
Bilag:  
Referat: https://fil.museerne.dk/share/s/olBy3pimRMiE7WWRDQWQ_g 
 
Beslutning:  
Referat godkendt. 

3. Det Ny Holmegaard 
 
Resume 
DNH´s anlægsfond er stiftet. En bestyrelse er udpeget. Der er udarbejdet en masterplan inkl. økonomi, 
tidsplan og organisationsplan. Anlægsarbejderne er igangsat. Der er udarbejdet et koncept for udstillinger 
og igangsat navngivning af attraktionen, inkl. evt. tagline som bestyrelsen vil blive orienteret om. 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
Det Ny Holmegaard er med stiftelse af anlægsfonden Ny Holmegaard Fonden igangsat. 
 
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 
 
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 
 

https://fil.museerne.dk/share/s/olBy3pimRMiE7WWRDQWQ_g


Masterplan 
Projektsekretariatet har udarbejdet en masterplan for Det Ny Holmegaard hvor opgaver, økonomi, 
organisering tidsplan mv. er indeholdt. Masterplanen vil løbende blive opdateret og tilpasset det faktiske 
forløb og opgaver.  
 
På bestyrelsesmødet den 19.9.2018 orienteredes om projektets fremdrift.  
Konceptet for udstillinger og aktiviteter præsenteres af Thorbjørn Kolbo, Udstillings- og ejendomschef 
Forslag til navn præsenteres af Jens Bjørn Koustrup Nielsen | 1508 
 
OBS 10.11.2018 kl. 10:00 gennemføres første spadestik på Holmegaard. 
 
Bilag   
Masterplan: https://fil.museerne.dk/share/s/79V3b1abQiuWtj9GKJj0MQ 
 
Beslutning  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at navnet på det ny museum bliver: 
Holmegaard Værk. 
 
OBS: Første spadestik 10.11.2018 kl. 10. Taler af borgmesteren, direktør fra Realdania og formanden. 
Glasorkesteret Urania spiller, navnet lanceres, der fortælles om projektet tre udvalgte steder og der 
serveres glasværksmad øl, bagte kartofler og uddeles en gave (øl). 

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

5. Budget 2019  
 
Resume 
Budgetgennemgang ved museets Økonomichef Simon Mundt Linulf. 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budget 2019. 

https://fil.museerne.dk/share/s/79V3b1abQiuWtj9GKJj0MQ


 
Sagsfremstilling 
Budget for 2019 er opstillet på baggrund af den viden museet har på nuværende tidspunkt omkring 
indtægter og udgifter. Arbejdsplanerne for 2019 præsenteres overordnet af direktøren. 
 
Bilag:  
Budget 2019 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen godkendte budget 2019. 
 

6. Køge arkiv ny samarbejdsaftale  
 
Resume 
Der skal indgås ny samarbejdsaftale med Køge Arkiv. 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager punktet til orientering. 
 
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 er ved at udforme 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.  
En 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. 
 
Bilag:  
Udkast til samarbejdsaftale: https://fil.museerne.dk/share/s/rziZ5H0LRpaKsJ2zdIUc7Q 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
Bestyrelsen vil meget gerne styrke 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. 

https://fil.museerne.dk/share/s/rziZ5H0LRpaKsJ2zdIUc7Q


7a. Rødeled 
 
Resume 
Rødeled Fonden agter at opløse fonden og sælge pottemagerværkstedet til en pottemager/keramikker. 
Fonden tilbyder museet at overtage Rødeled og den tilhørende keramiksamling. 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at museet ikke overtager Rødeled, men gerne modtager keramiksamlingen. 
 
Sagsfremstilling 
Museum Sydøstdanmark er blevet spurgt om dette vil overtage det fredede pottemagerværksted Rødeled. 
Baggrunden herfor er, at Rødeled Fonden ønsket nedlagt og at museet ifølge vedtægterne for Rødeled 
Fonden i givet fald skal tilbydes bygningerne og samlingerne. 
 
Pottemagerværkstedet ligger i kanten af Præstø og blev i mere end 100 år drevet af de tre generationer: 
Hans Peter, Julius og Hans Jørgen Knudsen. Deres værksted fremstillede godt dansk pottemagerhåndværk. 
Ved pottemager H.J. Knudsens død i 1990, overgik pottemagværkstedet til Rødeled Fonden. 
 
Rødeled Fonden har i en årrække opretholdt et arbejdende pottemagerværksted gennem Den sociale 
virksomhed i Præstø (en del af Vordingborg Kommune). Den aftale er desværre ophørt og fonden har siden 
forsøgt at bortforpagte stedet mhp at det igen blev et arbejde værksted. Dette er ikke lykkedes. 
Rødeled er i dag lukket. Bygningerne er i forfald og pottemagerværkstedet trænger til en opjustering, dvs 
renovering og nye ovne.  
Det er fondens klare opfattelse, at Rødeleds fremtid bedst sikres gennem et salg til en 
pottemager/keramiker. Det har vist sig at en fond med en bestyrelse ikke er gavnligt for Rødeled. Den 
konstruktion giver et unødvendigt bureaukrati og meget vanskelige arbejdsvilkår for en forpagter.  
 
På den baggrund ønsker bestyrelsen at nedlægge fonden og sætte Rødeled til salg.  
Med fredning af bygningerne er stedets karakter som museum for et kulturmiljø sikret.  
 
Museum Sydøstdanmark vil gerne indlemme samlingerne af keramik i museets samling, men det er 
direktionens indstilling at Rødeled ikke bliver en del af museet. Driften af Rødeled kræver en pottemager 
samt en massiv investering i istandsættelse af de fredede bygninger (vurderet til over 2 mio. kr.). Museet 
finder at bygningsarven, der ligger museet på sinde, varetages gennem fredningen og at museet ved at 
overtage samlingerne varetager den resterende kulturarv.  
 
Bilag   
 
Beslutning  
Bestyrelsen besluttede at museet ikke overtager Rødeled, men gerne modtager keramiksamlingen. 
 

7. Meddelelser 
 
UNESCO 
Der arbejdes med at færdiggøre første udkast af ansøgningen, således at dette ligger klar til næste fase af 
projektet, hvor ICOMOS, som er det international råd for Historiske Bygninger og områder, vil komme på 
besøg og rådgive omkring den endelige UNESCO ansøgning. Det lokale erhvervsliv og beboere i området 



orienteres på to informationsmøder den 18.9 og 2.20 for at sikre kendskab til projektet og på længere sigt 
skabe to "advisory boards" knyttet til attraktionen, som omfatter hhv. det som projektet kalder 
"Commercial" og ”Community".  
Museet er i løbet af sommeren blevet orienteret om, at ICOMOS ikke har mulighed for at besøge 
ansøgerstederne i oktober. Kulturarvsstyrelsen har ønsket dette "Upstream advice", hvorfor selve 
ansøgningen naturligvis ikke kan færdiggøres eller sendes før dette rådgivende organ har haft mulighed for 
at besøge Danmark.  Derfor vil de næste faser af ansøgningsprocessen forventeligt blive rykket et år. 
Projektplanen vil blive revideret, når projektdeltagerne mødes i løbet af efteråret.  
Kulturarvsstyrelsen følger projektet tæt, så der er en god opbakning derfra, og ønsket om "upstream 
advice" skal også ses som et udtryk for den seriøsitet, som er omkring projektet.  
 
 
Undersøgelse af god institutionsledelse i kulturinstitutionerne 
Organisationen Danske Museer opfordre på vegne af danske kulturbestyrelser bestyrelsesformænd, 
bestyrelsesmedlemmer og direktører for de danske museer til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om 
erfaringerne med bestyrelsesarbejdet på deres museum. Formålet er at udvikle et nyt kodeks, dvs. et sæt 
brugsnære anbefalinger for godt bestyrelsesarbejde med en tilhørende samling værktøjer og hjælpemidler. 
Besvarelserne vil indgå anonymt i den samlede afrapportering af undersøgelsen. Behandlingen af 
undersøgelsens data respekterer EU’s persondataforordning. 
Spørgeskemaet tager forventeligt ca. 25-30 minutter at besvare, og undersøgelsen gennemføres af 
konsulentvirksomheden Pluss på vegne af Danske Kulturbestyrelser. Spørgeskemaet kan påbegyndes via 
dette link: 
https://survey.enalyzer.com/?pid=3s5g4dmm 
Besvares senest 26. september 2018. 
 

8. Evt. 
 
Under punktet forhørte bestyrelsen sig om trivslen blandt museets medarbejdere. 
Medarbejderrepræsentanten Kasper Johanssen, der også er arbejdsmiljørepræsentant, fortalte om 
resultaterne af de årlige trivselsundersøgelser og museets arbejde med trivsel pba disse. Målingerne viser, 
at museets medarbejdere ligger på normalen for lignende virksomheder. Usikkerhed omkring nærmeste 
leder og roller er blevet håndteret gennem en ny organisation. I det kommende år har museets 
arbejdsmiljøråd særligt fokus på trivslen blandt frontmedarbejderne, da disse kan være en særlig udsat 
gruppe. 
 
Næste møde: 13.12.2018 kl. 9-11 på Køge Museum 
 
 
Bestyrelsesmødet 19.9.2018 
 
 
 
Godkendt                        2018 
 
 
 
 

https://survey.enalyzer.com/?pid=3s5g4dmm
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