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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: Ref Bestyrelsesmøde 310815 
 
Beslutning:  
Referat godkendt og underskrevet 

3. Budget og regnskab 2015 
 
Resume 
Der fremlægges budget og regnskab per 30.9.2015 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager budget og regnskab til orientering og 
underskriver det løbende revisionsprotokollat vedr. kasseeftersyn 
 
Sagsfremstilling 
Museets direktør gennemgår budget og regnskab per 30.9.2015.  
 
Bilag: Budget og regnskab 30.9  Protokollat 
 
 
Beslutning:  
 
Kasseeftersyn gav ikke anledning til kommentarer fra revisionen og blev underskrevet af 
bestyrelsen. 
 
Museets reviderede årsbudget opererer med et underskud på 1.063.000 kr. Underskuddet 
er relateret til de ekstraudgifter som var nødvendige for at Køge Museum kunne realiseres 
som planlagt. Underskuddet og årsagen til dette samt konsekvensen, en reduktion af 
egenkapitalen, blev forelagt og godkendt af bestyrelsen i foråret.  
 



Regnskab og budget per 30.9.2015 er derfor tilfredsstillende og bestyrelsen tog dette til 
orientering. 
 
Bestyrelsen indstillede, at på baggrund af Kulturministeriets besparelser på driftstilskuddet 
med 2% årligt i fire år, at museet allerede i 2016 planlagde denne besparelse. 

4. Årsplan 2016  
	
Resume 
Der fremlægges årsplan for 2016 til godkendelse 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender årsplan for 2016 
 
Sagsfremstilling 
Museet har udarbejdet en årsplan for 2016-2019. 
 
Bilag: Årsplan 2016-2019 
 
Beslutning:  
Årsplanen blev taget til orientering 

5. Vedtægter 
 
Resume 
Af Museum Sydøstdanmarks vedtægter fremgår at disse skal revideres senest den 
1.1.2016. 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen diskuterer behov for revidering af vedtægterne. 
 
Sagsfremstilling 
Museets vedtægter er godkendt af de tre tilskudskommuner og Kulturstyrelsen.  
Vedtægterne skal revideres senest 1.1.2016.  
Museets kommuner er blevet bedt om at forholde sig til vedtægterne og kommentere disse 
vedrørende en revidering. 
 
Bilag: Vedtægter 
 
 
Beslutning:  
 
Kommunernes forvaltning har kommenteret vedtægterne og påpeget at bestyrelsen bør 
forholde sig til udpegning af bestyrelsesmedlemmer.  
Det findes problematisk at kommunerne skal udpege en repræsentant fra byrådets midte, 
ønsker at kommunen blot skal udpege.  



Det findes problematisk at bestyrelsen selv udpeger 6 medlemmer. 
Det findes problematisk at museets postadresse fremgår. 
 
Bestyrelsen var enige om, at de nuværende vedtægter adresserer kommunerne ret til at 
bestemme hvem de udpeger af §9 stk 2: ”Kommunalbestyrelserne i Næstved, Køge og 
Vordingborg udpeger hver ét medlem, som hovedregel blandt kommunalbestyrelsens 
medlemmer”.  
Bestyrelsen finder at sammensætningen af bestyrelsesmedlemmer og udpegningen af 
disse tjener museets interesse. Udpegning af medlemmer som sker for en kommunal 
valgperiode skal ifølge §9 stk 2 godkendes af kommunalbestyrelserne i Næstved, Køge og 
Vordingborg. 
 
Bestyrelsen indstiller på ovenstående baggrund at de nuværende vedtægter forlænges. 
Bestyrelsen hører gerne kommunernes kommentarer og vil på næste bestyrelsesmøde 
tage stilling til og drøfte disse. 

6. Det Ny Holmegaard 
 
Resume 
Museum Sydøstdanmark har i samarbejde med Næstved Kommune udarbejdet et nyt 
prospekt for Det ny Holmegaard i Fensmark. Prospektet er bl.a. finansieret af Realdania 
på 350.000 kr. og kvalificerer prospektet specielt til denne fond, men vil også kunne 
anvendes i forbindelse med andre fonde.  
Bestyrelsesformand og direktør orienterer om projektets fremdrift. 
 
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. 
 



Proces 
Det ny prospektet forelægges Realdania samt andre fonde Der afsendes ansøgning til 
fonde i 1 kvartal 2016 såfremt fondene udviser interesse for at støtte projektet.. 
 
I forbindelse med projektets realisering udarbejdes en økonomisk model i samarbejde med 
Næstved Kommune således at projektet får de bedste muligheder for gennemførelse og 
fondsstøtte. 
 
Projektet indebærer opkøb af en række ejendomme fra konkursboet for Holmegaard Aps 
Næstved Kommune varetager i den forbindelse kontakten til kurator for konkursboet. 
 
 
Bilag: Det Ny Holmegaard, Det historiske fundament, Bygningskatalog, Nationalt 
kompetencecenter, Notat funktioner 
 
Beslutning:  
Et samlet prospekt er fremstillet og udleveret på mødet. 
Bestyrelsen tog punktet til orientering 

7. Magasin 
 
Resume 
Museet har siden 2012 undersøgt muligheden for etablering af et fællesmagasin i Køge. 
Museet har som følge af bestyrelsens beslutning om at placere et magasin i Fensmark 
orienteret de tre kulturudvalg om dette. 
Bestyrelsesformanden og direktøren orienterer om projektets fremdrift. 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
Museum Sydøstdanmark råder over en række magasiner, men har et alvorligt 
opbevaringsproblem.  
Etablering af magasin der lever op til Kulturstyrelsens minimumsstandarder for opbevaring 
og håndtering af museumsgenstande har på ovenstående baggrund stor prioritet. 
Løsningen er søgt gennem etablering af et nyt fællesmagasin i samarbejde med flere 
museer (bl.a. Østsjællands Museum, Greve Museum, KØS og Køge Lokalarkiv) og med 
tilknyttet konserveringscenter (BCØ). Der tegner sig på nuværende tidspunkt en løsning i 
Køge. Denne er dog udfordret af prisen og på den baggrund har muset undersøgt 
alternative muligheder. 
 
Af fusionsaftalen som blev indgået i 2012 mellem de tre fusionerede museer fremgår, At 
der etableres fællesmagasin/magasiner, der lever op til kulturstyrelsens anbefalinger for 
håndtering og opbevaring af genstande og at det anbefales, at der etableres et fælles 
magasin i Køge. 
 
Beslutning på bestyrelsesmødet den 9.4.2015: Bestyrelsen ønsker et magasin som er 
optimalt for opbevaring af genstande og med så lave driftsudgifter som muligt. Til næste 



bestyrelsesmøde fremlægges de forskellige muligheder som tegner sig i Køge og i 
Fensmark (Holmegaard) hvor der redegøres for magasinernes kvalitet og økonomi 
 
Beslutning på bestyrelsesmødet den 9.6.2015: Den bedste løsning ses umiddelbart i 
Fensmark, idet denne løsning både opbevarer genstandene tilfredsstillende og ikke 
belaster museets økonomi yderligere. 
Dette betyder at den ideelle løsning med et tilknyttet bevaringscenter ikke længere er 
muligt. Museet ser dog ikke en stor afstand til et bevaringscenter som et problem. 
Bestyrelsen er opmærksom på fusionsaftalen og dens anbefaling om placering af et 
fællesmagasin.  
 
Udbudsretslige og støtteretslige regler skal undersøges og følges således, at museet lever 
op til disse ved etablering af et nyt magasin.  
 
De tre kulturudvalg og dermed kommunerne er orienteret om bestyrelsens beslutning og 
årsag til denne. Der er ikke fremkommet indsigelser mod en placering i Fensmark og 
museet har derfor forfulgt denne mulighed. Der forfølges en aftale med Næstved 
Kommune, der betyder at museets udgifter til magasiner holdes på det nuværende niveau. 
 
Bilag:  
 
Beslutning:  
Bestyrelsen tog punktet til orientering. 

8. Borgring 
 
Resume 
Museum Sydøstdanmark/Danmarks Borgcenter og Aarhus Universitet har, i forståelse 
med Kulturstyrelsen og jordens ejer, Vallø Stift, formuleret et forsknings- og 
formidlingsprojekt for Borgring. 
Projektet har opnået støtte og gennemføres med et budget på ca. 29. mio kr.  
Direktør orienterer om projektets fremdrift. 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling 
Dansk kulturarv kom på verdenskortet i 2014, da arkæologer fra Museum Sydøstdanmark 
og Aarhus Universitet kunne afsløre, at de havde fundet en hidtil ukendt vikingeborg fra 
slutningen af 900-tallet på Vallø Stifts marker få kilometer fra Køge. Den nye borg har 
været en stor cirkelrund fæstning med en diameter på 142 meter, og er den femte 
vikingeborg af trelleborgtypen.  
 
Vikingetidens ringborge er en central del af fortællingen om det danske rige i vikingetiden 
og et af Danmarks bud på UNESCO verdensarv. Borgene er stort set identiske, og de må 
være opført af den samme bygherre. Men hvad blev de brugt til, har Harald Blåtand opført 
dem og hvorfor forsvandt de igen?  



Det arkæologiske kendskab til disse vigtige anlæg bygger i dag på ældre og utidssvarende 
undersøgelser. Siden 1970 er der kun foretaget mindre udgravninger på trelleborgene.  
 
Museum Sydøstdanmark og Aarhus Universitet har sammen udarbejdet et 4-årigt 
forskningsprojekt som udnytter den enestående mulighed Borgring giver for at udforske og 
løse den historiske gåde som trelleborgene stadigvæk frembyder. Med nye metoder vil det 
på Borgring være muligt at udrede borgbyggeriets praksis og organisation, hvor hurtigt 
man byggede borgene, deres relative alder og hvilket miljø, landskab og geografi de var 
en del af. Dermed kan man forstå disse meget store anlæg i relation til vikingetidens 
historie og til Danmarks tidlige historie som politisk rige. 
 
Den ny vikingeborg er af stor offentlig interesse. Beliggenheden ved en afkørsel til 
motorvejen, tæt på Køge og kun 20 km fra København, medfører et forventet stort antal 
besøgende, som projektet ønsker at forholde sig til. Museum Sydøstdanmark har derfor 
skabt et 4-årigt formidlingsprojekt som sikrer mulighed for, at offentligheden kan følge med 
i udforskningen, både i forbindelse med undersøgelser på stedet og gennem formidling på 
forskellige medieplatforme igennem projektperioden. 
 
Det samlede projekt beløber sig til ca. 29 mio. kr. 
 
Museet har maj 2015 afsendt en fondsansøgning mhp støtte til forskningen og 
formidlingen af Borgring og vikingetidens trelleborge. Museet har endvidere anmodet 
Køge Kommune om medfinansiering.  
 
Køge Kommune har bevilliget 4.5 mio kr over en 3-årig periode (2016-2018) 
AP Møller Fonden har bevilliget 19.9 mio kr. 
Museets egen medfinansiering er 4.5 mio kr. 
 
Bilag: Borgring, Budget 
 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen tog punktet til orientering. 

9. Meddelelser 
 
Næstved Kommune er blevet udpeget til Kulturarvskommune 
1000 års historie og 100 kulturmiljøer formidler hver for sig og på tværs om kommunens 
lange og mangfoldige historie. Ved at skabe viden og stolthed omkring den lokale 
kulturarv, styrkes byernes udvikling. Gennem de næste 3 år vil der løbende ske forskellige 
aktiviteter i forbindelse med udviklingen af kommunens kulturarv med bl.a. udstilling, 
konkurrence og afprøvning af forskellige udviklingstiltag i kulturmiljøer, hvor også borgere 
og andre aktører kan deltage. Dansk Bygningsarv er rådgivere på projektet for Næstved 
Kommune. 
 
Forskningsbevilling 



Med en stor bevilling på 20 millioner fra Nordeafonden og Veluxfonden samler 13 danske 
museer og fem universiteter kræfterne om at undersøge, hvordan danskerne får bedre 
udbytte af museernes formidling af kulturarv. Museum Sydøstdanmark er et af de 13 
museer. Danmarks Borgcenter har udviklet en hel ny digital formidling som skal gøre 
middelalderens borge, konger og magt til relevante og nærværende begreber i dagens 
Danmark. En ph.d. skal undersøge, om den digitale løsning faktisk gør det og forbedrer 
vores viden om, hvordan vi skaber identifikation mellem et moderne publikum og 
mennesker, der levede for 600 år siden. 
 
Præmiering 
Borgcenteret er præmieret af Vordingborg Kommunes udvalg for præmiering af god 
arkitektur. Borgcenteret fremhæves for en samlet indsat med etablering af ny 
udstillingsbygning, indretning og møblering af ruinterrænet, samt genetablering af borgens 
voldgrave der forstærker hinanden i en integreret helhed. 
Præmieringsudvalget består af repræsentanter blandt vores lokale politikere, 
bevaringsforeninger og facaderåd, samt udefrakommende medlemmer i 
Arkitektforeningen. I alt 11 medlemmer, med forskellig baggrund og forskellige holdninger, 
som i sidste ende var enige om præmieringerne. 
 
Årsmøde med museumsforeningerne 
Museet afholder årsmøde med museumsforeningerne den 2.12.2015. På årsmødet 
orienterer museet om arbejdsplanerne for 2016 herunder museets frivillighedspolitik. 

10. Evt.  
 
Der udsendes en Doodle for bestyrelsesmøderne i 2016. 
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