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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 bestyrelsesmødet 13.9.2019 
 
 
Beslutning:  
Referat godkendt 
 

3. Revision af vedtægter 
 
Sagsfremstiling 
Bestyrelsen skal revidere museets vedtægter senest den 1.1.2020. 
Vedtægterne er reviderede således at de nu er korrekte i forhold til henvisninger til museumsloven og den 
samdriftsaftale der er indgået med Køge, Næstved og Vordingborg Kommune. 
 
Bilag:  
Reviderede vedtægter 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer til de reviderede vedtægter, dog således at  
§9 stk. 2 tilføjes med Køng Museums Støtteforening og Museumsgårdens venner. 
Dette betyder at det bliver Køge Museums venner, Næstved Museumsforening, Museumsforeningen for 
Sydsjælland og Møn, Støtteforeningen til Køng Museum og Museumsgårdens venner der vælger én 
repræsentant til bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen besluttede desuden at indstille yderligere ændringer til vedtægterne til næste bestyrelsesmøde 
mhp at sikre harmoni mellem kompetencer og vedtægter. 
 

4. Valg til bestyrelsen 
 
Sagsfremstilling 
Tre af bestyrelsens medlemmer skal på valg ifølge vedtægterne. 
Bestyrelsesformand og Næstformand indstiller følgende kompetencer til valg: 
Kommerciel drift (Charlotte Fly) 
National og International forskning og formidling (Tinna Damgaard) 
Regional og national politik (Christian Wedell-Neergaard) 
 
 

https://fil.museerne.dk/share/s/Loo_9v0ZSAysVgZoxFybrw
https://fil.museerne.dk/share/s/5ndoKKU8SNuC-Qb6NnWgfA
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Indstilling 
Bestyrelsen godkender indstillingen af kandidater til valg ved førstkommende bestyrelsesmøde i 2020. 
  
Bilag:  
 
 
Beslutning:  
Tinna Damgaard meddelte at hun trækker sig fra bestyrelsen af tidsmæssige årsager. 
Tove Dalby Johansen indstillede at museumsforeningernes plads kom på valg. Bestyrelsen godkendte dette, 
hvilket betyder at kompetencen Regional og national politik (Christian Wedell-Neergaard) først er på valg om 
to år. Til næste bestyrelsesmøde indstilles foreningernes kandidat, der pga vedtægtsændringerne vælges af  
Køge Museums venner, Næstved Museumsforening, Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn, 
Støtteforeningen til Køng Museum og Museumsgårdens venner. 
Valget af nye bestyrelsesmedlemmer gennemføres til næste bestyrelsesmøde. 

5. Budgetopfølgning 
 
Resume 
Der fremlægges bestyrelsesrapport for perioden 1.1-31.10.2019. 
Budgetgennemgang ved museets Økonomichef. 
Stillingstagen til flytning af magasinet på Tommerupvej 
 
Indstilling 
Bestyrelsen tager bestyrelsesrapporten til efterretning. 
Bestyrelsen beslutter at flytte samlingerne fra Tommerupvej til Holmegaard i 2020. 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsesrapport gennemgås af økonomichefen.  
 
På bestyrelsesmødet 13.9 blev bestyrelsen orienteret om, at flytningen af samlingerne er et stort økonomisk 
problem. Det koster ca. 2 mio. kr. at flytte Tommerupvej, der er afsat 500.000 kr. i 2020.  
 
Det koster museet 1 mio. kr. om året at leje sig ind på de eksisterende magasiner på Tommerupvej. 
Det er klart mest fornuftig og billigst at flytte samlingen ad én gang. Derfor foreslås dette sker gennem et 
budgetteret underskud som finansieres gennem et fireårigt lån eller museets kassekredit. 
 
Bilag:  
Bestyrelsesrapport 31.10.2019 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen tog bestyrelsesrapporten til efterretning. 
Bestyrelsen er tilfreds med den nuværende bestyrelsesrapport og en kort orientering. 
 
Bestyrelsen besluttede at flytte samlingerne fra Tommerupvej til Holmegaard i 2020. Dette skal ske således 
at dette berører museets likviditet så lidt som muligt, gerne gennem en aftale med Næstved Kommune. 
Direktøren undersøger mulighederne med Næstved kommunes Centerchef Kim Dawartz. 

6. Holmegaard Værk  
 
Resume 
Orientering om projektets fremdrift ved direktøren 
Forretningsplan og revideret budget fremlægges af museets Salgs- og marketingchef og Økonomichef. 
 
Sagsfremstilling 
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Anlægsarbejderne inde og ude afsluttes medio december, dog således at den endelige asfaltering af 
forplads samt anlæggelse af p-plads først sker i 2020. 
 
Udstillingerne er ved at blive produceret og opstilles fra 1.1.2020. Glasreolen til de 40.000 glas opstilles dog 
allerede i december 2019.  
Holmegaard Værk åbner i maj 2020, der er afsendt en invitation til Dronningen. 
 
Projektets økonomi er udfordret da civilstyrelsen ikke godkendte, at Næstved Museumsfond giver 
Holmegaard Værk 1. mio. kr. Et møde med to af bestyrelsesmedlemmerne fra fonden og 
bestyrelsesformanden, direktøren og centerchefen for Kultur og borgerservice (Næstved Kommune) 
resulterede i enighed om, at Næstved Museumsfond i stedet nedlægges og fondens midler, 2.6 mio. kr. 
overgår til museet.  1 mio. kr. afsættes til Holmegaard og 1.6 mio. kr. til Næstved Museum (Helligåndshuset). 
 
Der er udarbejdet en forretningsplan for Holmegaard Værk. Planen fremlægges af Salgs- og Marketingschef 
Lars-Henrik Kieler. Budgettet for Holmegaard Værk er opdateret på baggrund af forretningsplanen og 
fremlægges ved Økonomichef Simon Mundt Linulf. 
 
Indstilling 
Bestyrelsen tager orientering og forretningsplanen til efterretning 
 
Bilag:  
Revideret budget 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen tog orientering og forretningsplanen til efterretning. 
 

7. Samdriftsaftale, Strategi- og handlingsplan  
 
Resume 
Museets strategiplaner 2019-2025 danner grundlag for en ny samdriftsaftale med Køge, Næstved og 
Vordingborg Kommune. Køge, Næstved og Vordingborg Kommune har godkendt disse.  
Handlingsplanen for 2020-2025 er udarbejdet. 
 
Indstilling 
Bestyrelsen tager punktet til efterretning. 
Bestyrelsen godkender handlingsplanen. 
 
Sagsfremstilling 
Museum Sydøstdanmark skal indgå en ny samdriftsaftale med Køge, Næstved og Vordingborg Kommune 
for perioden 2020-2024. Museet har i den forbindelse udarbejdet nye strategi- og handlingsplaner for 2019-
2025, der danner grundlag for samdriftsaftalen. 
 
Der har været afholdt en række møder med kulturudvalgene, kulturudvalgsformændene og kulturcheferne 
mhp at indgå en samdriftsaftale. I forlængelse møderne er udarbejdet et udkast til samdriftsaftale og en 
tilknyttet økonomiaftale. Økonomiaftalen sikrer at der er balance mellem kommunernes tilskud og at 
tilskuddene forholder sig til museumskategorier (Attraktioner, Vores museer, specialmuseer), antal og 
kommunernes anlægsinvesteringer i relation til attraktioner. 
 
Kommunerne har alle godkendt samdriftsaftalerne. 
 
På sidste bestyrelsesmøde blev den overordnede Handlingsplan for 2020 præsenteret. Der er i forlængelse 
heraf udarbejdet en handlingsplan til strategiplanen for 2020 der rækker frem mod 2025.  
 
Bilag:   
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Samdriftsaftale 
Strategiplan 
Økonomiaftale 
Driftstilskud 
Handlingsplan 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen tog punktet til efterretning. 
Bestyrelsen godkendte handlingsplanen. 
 

8. Frivillige og museumsforeninger 
 
Resume  
Der er udarbejdet en frivilligpolitik for MS/D i samarbejde med de frivillige som er engageret ved museet. 
Der er på baggrund af mødet med foreningerne 20.11.2019 samt en drøftelse mellem bestyrelsesformand, 
næstformand og direktør udarbejdet et notat om museumsforeningerne, en museumsklub og frivillige. 
Der er udarbejdet et udkast til en museumsforeningspolitik. 
 
Indstilling: 
Bestyrelsen godkender museets frivilligpolitik. 
Bestyrelsen drøfter notat og museumsforeningspolitikken. 
  
 
Sagsfremstilling 
 
Frivillige 
Museet udarbejdede i første halvdel af 2019 et udkast til en ny frivilligpolitik på baggrund af den frivilligpolitik 
Museum Vestsjælland har. Museets udkast til en frivilligpolitik, har været i høring blandt de frivillige og en ny 
politik er nu udarbejdet. Den ny politik tager udgangspunkt i den korte og præcise frivilligpolitik som 
Skanderborg Museum har.  
 
Museum Sydøstdanmarks frivilligpolitik er baseret på World Federation of Friends of Museums etiske  
retningslinjer.  
 
Som udgangspunkt er alle frivillige organiserede gennem en direkte tilknytning til en medarbejder i MS/D. En 
overordnet frivilligkoordinator sikrer samarbejdet på tværs af organisationen. 
De frivillige refererer til den medarbejder i MS/D der er ansvarlig for deres arbejdsområde.  
Museumsgårdens venner og Køng Museums støtteforening varetager gennem en samarbejdsaftale denne 
rolle for MS/D for Museumsgården og Køng Museum. 
 
Museumsforeningerne 
Bestyrelsen drøftede på sidste møde det lokale kulturhistoriske museum og hvordan dette på bedst mulig vis 
kan fungere i kommunerne og i relation til museumsforeningerne. Strategiplanerne vægter netop den lokale 
identitet og ikke mindst at gøre museerne til ”folkeeje”. Det er vigtigt at kommunikere at museet ønsker 
denne retning og at museet selvfølgelig ønsker det i samskabelse med borgerne, handels- og erhvervsliv, 
turisme og de kulturhistoriske museumsforeninger. 
 
Museumsforeningerne er presset i hele Danmark, de mister medlemmer, der er derfor et behov for at 
forbindelse mellem disse og museerne nytænkes. Kan foreningerne spille en stærkere rolle på netop de 
kulturhistoriske lokalmuseer? Kan foreningerne her gå ind og påtage sig en rolle som ”frivilliggruppe”, der 
rækker ud over foredrag o.lign. dvs. på linje med Museumsgårdens venner og Køng Museums 
Støtteforening? 
 

https://fil.museerne.dk/share/s/--lk66SzQ1uNZHDxSF6tiA
https://fil.museerne.dk/share/s/kR-5rraoRIGxhLeSIrObDw
https://fil.museerne.dk/share/s/Yfb8r7XMR2GGiqL8Oidxmg
https://fil.museerne.dk/share/s/mQl0wkmcR6-8tI0jRAMjlQ
https://fil.museerne.dk/share/s/D03374c0TvifgAEwfyU7QA
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Der er på baggrund af mødet med foreningerne 20.11.2019 samt en drøftelse mellem bestyrelsesformand, 
næstformand og direktør udarbejdet et notat om museumsforeningerne, en museumsklub og frivillige, der 
kortlægger sammenhænge, udfordringer og muligheder. 
 
Næstved Museumsforening har først den 25.11.2019 fremsendt foreningens bemærkninger til museets 
frivilligpolitik. Disse er vedhæftet som et bilag.  
 
 
Bilag:  
Frivillig politik 
Notat foreninger, museumsklub, frivillige 
Udkast til Foreningspolitik 
Næstved Museumsforenings bemærkninger 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen godkendte museets frivilligpolitik. 
 
Bestyrelsen drøfter notat og museumsforeningspolitikken. 
Bestyrelsen var enige om at det er en klar præmis at foreningerne støtter Museum Sydøstdanmark. 
Bestyrelsen var enige om at foreningspolitikken er et godt udgangspunkt for en rammeaftale med de enkelte 
foreninger. I denne defineres samarbejdet og økonomien mellem museum og forening.  
Der gennemføres møder med de enkelte foreninger mhp at indgå sådanne aftaler, disse gennemføres med 
bestyrelsesformand, direktør og kommunale repræsentanter. 
 

9. Meddelelser 
 
Museumsgården og Køng 
Vordingborg Kommune overvejer på baggrund af kvalitetsvurderingen, der er kritisk over MS/D´s varetagelse 
af Museumsgården og Køng Museum, at udskille disse fra MS/D og i stedet at gøre dem til associerede 
museer til MS/D. Denne teknikalitet vil betyde at MS/D følger Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger og at de 
to museers drift overgår til Vordingborg Kommune, men også at MS/D beskæres med 2 x 250.000 kr. En 
associeringsaftale medfører at de to stadigvæk er tætknyttet til MS/D. Vordingborg Kommune har indledt en 
dialog med de to museers venne- og støtteforening. 
 
Kommentar: Bestyrelsen har tidligere udtrykt at den gerne ser de to museer fortsat hører ind under Museum 
Sydøstdanmark. Den beslutning fastholdes. Vordingborg Kommune er orienteret om beslutningen. 
 
 
 
Vikingeborgen Borgring – UNESCO og attraktion 
Vikingeborgen og Køge Kommune havde besøg af repræsentanter fra ICOMOS den 9.10.2019. De to 
repræsentanter er rådgivende i forhold til UNESCO-ansøgningen. Repræsentanterne godkendte at Borgring 
var en del af den fælles vikingeborgsansøgning og havde kun få bemærkninger. De opfordrede til at man 
gav sig god tid og at vægte bæredygtighed og autenticitet i formidlingen. 
Museet har udarbejdet et fondsprospekt til en attraktion og er i dialog med fonde omkring finansiering.  
Der afholdes borgermøde den 28.11.2019 hvor projektet sammen med Køge Kommune informerer om 
UNESCO-arbejdet og en kommende attraktion. 
Attraktionen PP fra borgermødet 
  
 

10. Evt. 
 
Der udsendes en doodle med forslag til møder i 2020. 

https://fil.museerne.dk/share/s/7YyHTtjHQbShbpuN-NQGAA
https://fil.museerne.dk/share/s/BSFe-4kARsmyYpGYyYnWWw
https://fil.museerne.dk/share/s/35blZR9jQLKFL6aCFdzXoA
https://fil.museerne.dk/share/s/8S_iNiy0Rm6NCOzcfiDqdw
https://fil.museerne.dk/share/s/KSmm-e6lRTaN4mOsPgKhUA
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Bestyrelsesmødet 5.12.2019 
 
 
 
Godkendt                        2019 
 
 
 
 
 
 
Torben Nielsen               Christian Wedell-Neergaard          Tove Dalby Johansen  
Formand  Næstformand 
 
 
 
 
Sune Bang                            Charlotte Fly Andersen                  Tinna Damgård-Sørensen  
 
 
 
 
Bo Manderup-Jensen  Linda Frederiksen                         Anders Ladegaard Bork  
 
 
 
 
Kasper Johansen 
Medarbejderrepræsentant 
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