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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Sagsfremstiling 
Godkendelse af dagsorden 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 
 

2. Budgetopfølgning og Corona 
 
 
Resume 
Der fremlægges bestyrelsesrapport for perioden 1.1-31.3.2020. 
Budgetgennemgang ved museets Økonomichef. 
Der hersker stor usikkerhed omkring Coronakrisens påvirkning af museets økonomi.  
 
Indstilling 
Bestyrelsen tager bestyrelsesrapporten til efterretning og orienteringen om coronakrisen til orientering 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsesrapport gennemgås af økonomichefen.  
 
Corona 
Coronakrisen har og vil påvirke museets økonomi. I 2020 
 
MSØD har søgt og fået midlertidig lønkompensation. 
Den generelle erhvervshjælpepakke. Hjælpepakken er en del af trepartsaftalen om midlertidig 
lønkompensation på det private arbejdsmarked, der blev indgået d. 14. marts 2020, og det er 
Erhvervsstyrelsen, som administrerer ordningen. 
Hjælpepakken betinger at museet står overfor at skulle varsle fyringer af mindst 30 % af medarbejderstaben 
eller mindst 50 ansatte. MSØD har haft hjemsendt ca. 36 medarbejdere med lønkompensation. 
 
MSØD har søgt og fået midlertidig udskydelse af skat og moms 
Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges som følge af COVID-19 for at give 
virksomheder, herunder museer, en bedre likviditet. 
Fristerne for betaling af AM-bidrag, A-skat (betalingerne for april, maj, juni) bliver midlertidig forlænget med 
fire måneder. Forlængelsen gælder kun selve betalingen, indberetningen til eIndkomst skal foretages 
rettidigt. De lempede regler gælder alle virksomheder, der skal betale indeholdt AM-bidrag og A-skat. 
Fristerne for betaling af B-skat (betalingerne i april og maj) bliver midlertidigt forlænget med to måneder. 
Fristerne for momsbetaling bliver midlertidigt forlænget. For virksomheder, der betaler moms kvartalsvis, 
sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020, så betalingsfristen bliver 1. september 2020 for begge kvartaler. For 
virksomheder, der betaler moms halvårligt, sammenlægges 1. og 2. halvår, så betalingsfristen bliver 1. marts 
2021 for begge halvår 
 
MSØD har søgt og fået fremrykket det statslige driftstilskud 
Kulturinstitutioner, der akut mangler likviditet som følge af nedlukningerne i forbindelse med COVID-19, kan 
få fremrykket udbetaling af statslige driftstilskud svarende til et kvartal.  
De statslige driftstilskud vil blive udbetalt tidligere end oprindelig fastsat i de situationer, hvor der i forvejen er 
hjemmel til forudbetaling, og hvor en institution har anmodet om tidligere udbetaling på grund af COVID-19-
relaterede likviditetsproblemer. Der udbetales svarende til et kvartals driftstilskud. 
 
MSØD åbnede sine museer og udstillinger 30.5.2020, dog således at Køng Museum først åbnede den 13.6 
og Museumsgården først åbner i slutningen af juni. 
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Coronakrisen har umiddelbart medført et fald i entreindtægter og afledte kommercielle indtægter på mellem 
50 og 70% hos de danske museer. Det reviderede budget som bestyrelsen godkendte ved sidste 
bestyrelsesmøde opererer med en åbning den 1. juli. Usikkerheden om krisens påvirkning af besøgstallene 
gør at dette scenarie fastholdes.  
 
Museets direktion er i gang med at udarbejde en plan der rækker tre år frem og skal sikre at museets 
økonomi og likviditet bringes tilbage på sporet. Juli og august måned er afgørende for årets resultat, over 50 
% af museets kommercielle indtægter hentes her.  
 
Afhængig af resultatet iværksættes diverse tiltag for at sikre museets økonomi i august måned. 
 
Museets likviditet er og vil blive påvirket af coronakrisen. Museet er i denne forbindelse i dialog med 
kommunerne omkring fremrykning af driftstilskuddet for 2021. 
 
Der er indgået en aftale med Næstved Kommune om flytning af magasinet fra Tommerupvej til Holmegaard 
således, at dette ikke belaster museets likviditet. Den samlede omkostning for flytningen er 2 mio. kr. Disse 
afvikles over to år. 
 
Bilag:  
Bestyrelsesrapport 
Likviditetsbudget 
Corona-notat 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen tog punktet til efterretning. 
Bestyrelsen drøftede museets kommercielle virksomhed, herunder forpagtning. Bestyrelsen var enige om at 
museet i sine regnskaber skal kunne adskille restaurantdriften fra museumsdriften. 
På næste bestyrelsesmøde fremlægges et budget for 2020-2022, der på baggrund af sommerens resultat 
nedbringer museets budgetterede underskud.  
Bestyrelsen drøftede markedsføringen af Holmegaard Værk som bl.a. bragte flg. forslag på banen, få 
Holmegaard Værk på skilt og busdisplay.  
 

3. 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. 
På baggrund af en række møder med museumsforeninger og venneforeninger er udarbejdet en rammeaftale 
for alle foreningerne. Denne kan justeres i relation til de enkelte foreninger.  
 
 
Indstilling: 
Bestyrelsen godkender rammeaftalerne 
  
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen har løbende drøftet 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. 
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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? 
 
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. 
 
Bestyrelsen drøftede notat og museumsforeningspolitikken på sit møde i december 2019. 
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 har i 2020 været afholdt en række møder med Museum Sydøstdanmarks museumsforeninger og 
venneforeninger mhp at indgå samarbejdsaftaler på baggrund af den vedtagne foreningspolitik.  
I møderne har fra foreningerne deltaget bestyrelserne og fra museet bestyrelsesformand, direktør, faglig 
leder for det enkelte museum, eventmanageren og de tre kulturchefer fra kommunerne. 
 
På baggrund af møderne er udformet rammeaftaler med de tre museumsforeninger. 
 
 
Bilag:  
Foreningspolitik 
Foredragsaftale 
Beregning af tilskud 
Rammeaftale med Køges Venner 
Rammeaftale med Næstved Museumsforening 
Rammeaftale med Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn 
 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen godkendte rammeaftalerne med et forhandlingsmandat. 
  
 

4. Evt. 
 
Under punktet orienteredes om Mølleporten i Stege, der vil blive renoveret, istandsat og åbner for publikum t 
2022. Projektet foregår i kommunalt regi. Det lokale arkitektfirma Lykke-Nielsen er rådgiver. Møns Museum 
overtager driften i 2022. AP Møller Fonden og Realdania har støttet projektet med i alt 14.5 mio. kr. 
I forbindelse med projektet har muset givet tilladelse til fjernelse af en tilbygning på museets fredede pakhus. 

5. Omvisning på Holmegaard 
 
Bestyrelsen blev omvist på Holmegaard Værk. 
 
 

https://fil.museerne.dk/share/s/BK16MQFrTDSAeg6dHXNrzA
https://fil.museerne.dk/share/s/pW3Tbv2QTyGUkLV9ifoF9w
https://fil.museerne.dk/share/s/TsP7xJRsTiud6ff4dcSaiQ
https://fil.museerne.dk/share/s/UcYIkEcARxiVecgnC5HBRw
https://fil.museerne.dk/share/s/UI4ua6kiQBqgPPnR-3cGLw
https://fil.museerne.dk/share/s/5l0GqXzYRpStBu1PEjmmmw
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