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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 
 
Beslutning:  
Referat godkendt  

3. Budgetopfølgning 
 
Resume 
Der fremlægges bestyrelsesrapport for 1. kvartal. 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager bestyrelsesrapporten til efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsesrapport gennemgås af økonomichefen.  
 
Bilag:  
Bestyrelsesrapport 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen tog bestyrelsesrapporten til efterretning. 
Bestyrelsen besluttede at bestyrelsesrapporten skal operere med en kolonne der viser: regnskab, forventet 
årsresultat, oprindeligt budget og % afvigelsen i forhold til oprindeligt budget. 
 

4. Holmegaard Værk 
 
Resume 
Orientering om status på erhvervelse af ejendomme, parkeringsplads, anlægsarbejder samt projektet i 
øvrigt. 
 
Indstilling 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling 

https://fil.museerne.dk/share/s/PM2Tc-ezTcG5UYr-wUy27g


 
Orientering om: 

1. Erhvervelse af ”Tørvehallerne” fra Næstved Kommune  

2. Udbud af indvendige anlægsarbejder 

3. Udbud af landskab 

 
Ad 1. Erhvervelse af Tørvehallerne pågår. Dette vil ske således at ”skolen” udskiftes til Næstved Kommune. 
Årsag: skolen er indrettet til tre lejligheder, hvor af to udlejes. Eneste udestående er overtagelsesdatoen. 
 
Ad 2. Buddene på de indvendige arbejder blev: 
 

• Bo hus 33 mio. kr. 

• Børge Jacobsen 35 mio. kr. 

• H Nielsen 36 mio. kr. 
 
Forventningerne var at buddene i worst-case blev på 20 mio. kr. Udbuddet er på den baggrund og ifølge 
udbudsreglerne annulleret. 
 
Driftsudvalget i Ny Holmegaard Fonden gennemgik på et møde den 8.5.2019 tilbuddene og konsekvenserne 
af tilbuddene. 
 
Forklaringen er ifølge rådgiver (MOE) et overophedet byggeri samt et komplekst projekt, der opererede med 
for mange "nice to have" løsninger (sidstnævnte var projektejers valg, på baggrund af at det hidtil var gået 
rigtigt godt med udbuddene, således at de lå mere end 30% under budget). 
Efterfølgende har vi erfaret at andre lignende projekter, f.eks. Hammershus, også har været ramt af 
tilsvarende meget store %-afvigelser.  
 
Driftsudvalget besluttede: 

• at der skal laves et nyt udbud således at projektet kan gennemføres for 15 mio kr. 

• at MOE udarbejder et nyt udbud med en tidsplan der opererer med en aflevering 31.12.2019, der 
kan betyde at projektet forsinkes med 1 mdr. 

• at der indbydes yderligere to tilbudsgivere, hvis lovgivningen tillader dette (undersøges af MOE´s 
jurist) 

• at muligheden for omvendt licitation undersøges og anvendes hvis det skønnes hensigtsmæssigt 
(undersøges af MOE) 

• at bygherre selv udfører dele af arbejderne 
 
I det nye udbud udtages en toilet- og køkkenkerne i forbindelse med multihallen/ særudstillingshallen. El, 
vand og kloakering til etablering af disse er sikret gennem de eksisterende løsninger (der findes allerede 
toiletter i området). 
 
Sluserne (døråbninger), der er en markant signatur, overgår som en bygherreleverance. Årsag: sluserne var 
den del som tilbudsgiverne fandt mest vanskelig at byde på i udbuddet og opererede derfor med meget høje 
priser. I det kommende udbud opereres derfor med en dørløsning, som der kan bygges en signatursluse på. 
 
Pga. tidsforskydningen opereres med en ny tidsplan med en buffer på 1 mdr. Dette betyder at åbningen af 
Holmegaard Værk skydes med en mdr. 
 
Den indvendige renovering udbydes 3.6.2019-28.6.2019 
 
Følgende har meldt deres deltagelse i den kommende licitation:  
 
H.Nielsen & Søn (Næstved Kommune) 
HJR services (Næstved Kommune)  
Bo-Hus (Guldborgsund Kommune) 



Børge Jakobsen & Søn (Næstved Kommune) 
Kopp Sorø (Sorø Kommune) 
 
 
Ad 3. Landskabet projektet udbydes 7.6.2019-28.6.2019. Følgende anlægsgartnere har meldt deres 
deltagelse i den kommende licitation vedr. landskab: 
 
Køge Bugt anlægsgarterne (Køge Kommune) 
Malmos landskab (Roskilde Kommune) 
Ok Nygaard (Køge Kommune) 
Würtz A/S (Næstved Kommune) 
Hededanmark (Næstved Kommune) 
 
Ejendoms- og Udstillingschef Thorbjørn Kolbo orienterede om udstillingerne og ekstraudstillingen = udstilling 
af 40.000 glas. 
 
Bilag 
Landskab: https://fil.museerne.dk/share/s/7EDm-VCSRKabTgw_1OSS3g 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
Bestyrelsen orienteres gennem en mail om tilbuddene på udbuddene. 

5. Strategiplan  
 
Resume 
På baggrund af museets strategi- og handlingsplaner 2019-2025 har museet indledt drøftelser med Køge, 
Næstved og Vordingborg Kommune om disse mhp at indgå en ny driftsaftale. I forlængelse af disse møder 
er strategiplanerne ændret sprogligt samt sådan, at de i højere grad er specifikke og ved at være mere 
orienteret mod brugerne, ved at vægte fællesskabet mellem kommunerne og ved at dyrke de værdikæder 
museet skaber.  
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender strategiplanen. 
 
Sagsfremstilling 
Museum Sydøstdanmark skal indgå en ny driftsaftale med Køge, Næstved og Vordingborg Kommune for 
perioden 2020-2024. Museet har i den forbindelse udarbejdet nye strategi- og handlingsplaner for 2019-
2025, der skal danne grundlag for driftsaftalen. 
 
Der har været afholdt to møder med kulturudvalgsformændene og kulturcheferne fra de tre kommuner, der 
dels har haft til formål at planlægge processen og dels har haft til formål at sætte rammerne. I forlængelse af 
det første møde er udarbejdet et udkast til driftsaftale og økonomiaftale samt et notat om tilskudsmodeller. 
 
På kulturudvalgenes møder er i foråret behandlet udkastet til strategi- og handlingsplaner for 2019-2025. 
Direktøren deltog i møderne for Køge og Næstved Kommune.  
 
Der er afholdt et fælles møde med deltagelse af kommunernes kulturudvalg og repræsentanter fra museets 
bestyrelse torsdag den 22.5.2019 kl. 16-20 på Holmegaard Værk. På mødet drøftedes strategiplanen og og 
specielt det fælles museum.  
 
Der er på baggrund af møderne skrevet en ny lettere revideret strategiplan, der adskiller sig fra den gamle 
ved at operere med præcise tal, ved at være mere orienteret mod brugerne, ved at vægte fællesskabet 
mellem kommunerne og ved at dyrke de værdikæder museet skaber. 
 
 

https://fil.museerne.dk/share/s/7EDm-VCSRKabTgw_1OSS3g


Næste skridt vil være at udvalgene i kommunerne godkender strategiplanerne, evt. med mindre justeringer, 
og at der herefter indgås en driftsaftale til efteråret 2019. 
 
24.6.2019 
Bestyrelsen drøftede strategiplanen og var enige i vigtigheden af opdyrkelsen af et tværkommunalt 
samarbejde. Kulturudvalgene sidder midt i en succes, kommunerne har fået en masse ud af fusionen, 
museet er det gode eksempel på tværkommunalt samarbejde og dette bør forfølges på andre områder. 
Museets engagement i turisme er vigtigt og kan her binde de tre kommuner sammen. 
De tre udvalg kan med fordel mødes en gang om året i museets regi for at styrke det gode samarbejde. 
Bestyrelsen drøftede begrebet Ultralokale museer og så en fare i en misforståelse, således at dette kunne 
opfattes som åbning for en masse små specialmuseer. Derfor skal i stedet anvendes betegnelsen Vores 
Museum, der samtidig kommunikerer og åbner museet endnu mere, og med fordel kan bruges i en række 
markedsføringssammenhænge. Vores Museum understøtter derudover også museets ambition om 
brugerinddragelse.  
 
 
Bilag:   
Strategiplan 
Driftsaftale udkast  
https://fil.museerne.dk/share/s/i75C5eGGRhGmmPyiTT068w 
Økonomiaftale udkast 
https://fil.museerne.dk/share/s/MmrMRRP6Q8--uFAS0_-CXA 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen godkendte strategiplanen. 
Bestyrelsen besluttede at strategiplanen i stedet for Ultra lokalt Museum skriver Vores Museum. 
 

6. Museumsforeninger og frivillige 
 
Resume  
På baggrund af et kritisk indlæg om Museum Sydøstdanmark i tidsskriftet Danske Museer drøftes museets 
samarbejde med foreninger og frivillige. 
 
Indstilling: 
Bestyrelsen drøfter samarbejdet med henblik på rammer og udformning af vilkår/politik for foreninger og 
frivillige.  
 
Sagsfremstilling 
John Holmer, formand for Museumsforeningen Sydsjælland-Møn og formand for Sammenslutningen af 
danske museumsforeninger har i tidsskriftet Danske Museer rettet en hård kritik mod museumsfusioner og 
anvendt Museum Sydøstdanmark som skræmmeeksempel. Indlægget er ukorrekt mod bedre vidende på en 
række punkter og formanden og direktøren har derfor reageret med et svar i det efterfølgende nummer af 
Danske Museer.  
John Holmer har den 9.4.2019 fremsendt en mail til bestyrelsen (vedhæftet). Bestyrelsen tog denne til 
orientering på bestyrelsesmødet 10.4.2019 og besluttede, at et kommende på punkt på næste 
bestyrelsesmødes dagsorden bliver samarbejdet med museumsforeninger og frivillige.  
 
Museumsforeninger 
MS/D samarbejder med de tre gamle museumsforeninger: Køge Museums Venner, Næstved 
Museumsforening og Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn. Samarbejdet foregår hovedsageligt 
gennem afholdelse af fælles foredrag, samt henvisning til hinandens foredrag og aktiviteter.  
De to foreninger i Køge og Næstved er tæt knyttet til de to lokale kulturhistoriske museer og afholder 
sammen med museet events og arrangementer. Næstved Museumsforening har desuden organiseret en 
række laug, der yder frivilligt arbejde til museet.  

https://fil.museerne.dk/share/s/EEHH_KnlQ5mfkjkRtTH5BA
https://fil.museerne.dk/share/s/i75C5eGGRhGmmPyiTT068w
https://fil.museerne.dk/share/s/MmrMRRP6Q8--uFAS0_-CXA


Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn er også en aktiv forening, men dette sker først og fremmest i 
eget regi.  
 
Køge Museums venner 2018: 
56 husstandsmedlemskaber 
 
Næstved Museumsforening 2018: 
108 enkeltmedlemskaber 
66 husstandsmedlemskaber 
4 firmamedlemskaber 
 
Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn 2018: 
96 enkeltmedlemskaber 
225 husstandsmedlemskaber 
 
Museumsforeningernes medlemmer har:  
Gratis adgang til Næstved Museum, Møns Museum, Køng Museum og Museumsgården. 
Rabat på adgang til Danmarks Borgcenter (35 kr.), Vikingeborgen (25 kr.) og Køge Museum (55 kr.) 
10 % rabat i museets butikker. 
 
Museumsforeningernes økonomiske bidrag til museet varierer og er målrettet konkrete projekter. 
I 2018 modtog museet økonomisk støtte på 10.000 kr. fra Køge Museums venner, 10.150 kr. fra Næstved 
Museumsforening, 0 kr. fra Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn. 
 
Museumsforeningerne vælger én repræsentant til Museum Sydøstdanmarks Bestyrelse. 
 
Der afholdes et årligt orienteringsmøde med foreningernes bestyrelser i november, dette udvides i 2019 til 
også at omfatte minimum Museumsgårdens Venner og Køng Museums støtteforening. 
 
Frivillige 
Museet samarbejder med over 200 frivillige. En del af disse er organiseret under Køng Museums 
støtteforening og Museumsgårdens venner. Der er indgået en driftsaftale med de to, således at disse står for 
entré, aktiviteter og udstillinger på de to museer.  
 
De øvrige frivillige er organiseret direkte ind i museet og ses f.eks. i forbindelse med glasregistreringen, som 
ildsjæle i Camønoen, frivillige til events/markeder, som amatørarkæologer, detektorarkæologer og 
bibliotekarer.  
I forbindelse med Holmegaard Værk har der foreløbig meldt sig mere end 40 frivillige, der gerne vil levere 
arbejdskraft til alt, lige fra omvisninger til oprydning og havearbejde. 
 
Der findes ikke en konsekvens politik i forhold til de frivillige, men umiddelbart tilbydes de samme fordele 
som museumsforeningerne. 
 
Strategiplan 2019-2025 
Af museets strategiplan fremgår: 
Museets venneforeninger udgør en vigtig lokal forankring, men er meget forskellige i størrelse og i deres 
relationer til de enkelte museer og lokale specialmuseer. I strategiperioden arbejdes med at forny 
sammenhængen mellem museum og venneforeninger, således at der skabes nye, meningsfulde relationer 
for begge parter, og som også tilgodeser Museum Sydøstdanmarks behov for at drive museerne med fokus 
på indtjening og på at målrette ressourcer mod de udadvendte museumsaktiviteter. 
 
24.6.2019 
Bestyrelsen drøftede frivillige og foreninger og hvordan disse bedst knyttes til museet. Det er vigtigt at de 
frivillige har en koordinator og der bør udarbejdes både en frivillig- og foreningspolitik. Man kan med fordel 
lade sig inspirere af f.eks. Museum Vestsjælland. 
 
 
Bilag:  



Indlæg fra John Holmer 
Indlæg fra formand og direktør 
Brev fra John Holmer 
 
Beslutning:  
Der udarbejdes udkast til politik for frivillige og foreninger, således at der skabes nye, meningsfulde 
relationer for begge parter, og som også tilgodeser Museum Sydøstdanmarks behov for at drive museerne 
med fokus på indtjening og på at målrette ressourcer mod de udadvendte museumsaktiviteter. 
 

7. Meddelelser 
 
 
Køge arkiv 
Direktøren har afholdt en række møder med repræsentanter fra Køge Fondens forretningsudvalg. Dette har 
resulteret i små justering af den ny samarbejdsaftale. Køge Fonden vil godkende en ny aftale i august som 
træder i kraft fra den 1.9.2019. Med den ny aftale overgår ledelsen af museet til museet. I forbindelse med 
den ny aftale vil arkiv og museum komme med en fælles pressemeddelelse. 
 
Dannebrog event 
Vordingborg stod i Dannebrogs tegn den 14. og 15. juni.  
Kronprinsparret kiggede forbi den 15. juni fra kl. 16-18. Ca. 7.000 overværede besøget. 
Skybrud og tordenvejr medførte at arrangementet den 15. måtte evakueres store dele af dagen. 
 
Vikingemarked 
Vikingeborgen Borgring åbnede med et vikingemarked den 1.-2. juni. Vejret var godt og ca. 1.500 besøgte 
markedet. 
 

8. Evt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.danskemuseer.dk/museumsnyt/nyhed/news/museumsfusionerne-er-gaaet-for-vidt/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bcategory%5D=1&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=67003f5e6544871815d41ffeaaf072fc
http://www.danskemuseer.dk/museumsnyt/nyhed/news/debat-fusionerne-styrker-museerne/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bcategory%5D=1&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=2f356b799b2ee503e564318caa9a3907
https://fil.museerne.dk/share/s/uIno1ckZQjO5pdammNbzOQ


Bestyrelsesmødet 24.6.2019 
 
 
 
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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