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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Sagsfremstiling 
Godkendelse af dagsorden 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen 6.10.2014 
Godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Sagsfremstiling 
Godkendelse og underskrivning af referat 
 
Bilag: Referat 10.6.2014 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen 6.10.2014 
Godkendt og underskrevet 
 
 

3. Budget og regnskab 2014 
 
Resume 
Der fremlægges budget og regnskab for 3. Kvartal 2014 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager budget og regnskab til orientering. 
 
Sagsfremstilling 
Museets budget og regnskab for 3. Kvartal udviser et samlet positivt resultat pr 30.9.2014 
på tkr. 1.862 samt et forventet årsresultat på tkr 21. 
 
Bilag: Budget og regnskab 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen 6.10.2014 
Taget til orientering 
 

4. Budget 2015 
 



Resume 
Der fremlægges budget for 2015 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgettet for 2015. 
 
Sagsfremstilling 
Museets budget for 2015 udviser et samlet positivt resultat tkr 147. 
Årsomsætningen i 2015 forventes at blive på ca. tkr. 45.000 
 
Bilag: Budget og regnskab 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen 6.10.2014 
Godkendt 
 

5. Arbejds- og strategiplan 2015-2018 
 
Resume 
Museet har udarbejdet årsplaner for 2015-2018. Fremlægges på mødet af 
museumsdirektøren. 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender arbejdsplan 2015-2018 
 
Sagsfremstilling 
Museet har udarbejdet årsplaner for 2015-2018. Årsplanerne tager udgangspunkt i 
museets visions- og strategiplan 2015-2022. Af årsplanerne fremgår museets strategier og 
politiker på en række områder. Der er derudover opstillet handleplaner for strategier og 
projekter. 
 
Bilag: Arbejds- og strategiplan 2015-2018 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen 6.10.2014 
Godkendt 
Bestyrelsen orienteres løbende om friløbskommunernes betaling for 
museumslovsydelsen. 
 

6. Museumsforeninger og samarbejde 
 
Resume 
Museet ønsker at styrke samarbejdet med museumsforeningerne. 
 



Indstilling 
Direktionen indstiller, at museumsforeningerne indkaldes til et årsmøde mhp drøftelse af 
fremtidigt samarbejde. 
 
Sagsfremstilling 
Af museets vedtægter §5, stk. 6 fremgår, at museets bestyrelse og direktion er forpligtet til 
mindst én gang om året at afholde møde med museumsforeningerne (venneforeninger) i 
kommunerne Køge, Næstved og Vordingborg. 
 
Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn består af ca. 1200 medlemmer og dækker 
Vordingborg Kommune. Foreningen støtter museerne i Vordingborg Kommune gennem 
promovering af disse i sit nyhedsbrev samt ved deltagelse i aktiviteter og opsættelse af 
udstillinger på f.eks. Møns Museum. Museet samarbejder med foreningen om diverse 
arrangementer. 
Museumsforeningen for Næstved Museum består af ca. 275 medlemmer og dækker 
Næstved Kommune. Foreningen støtter Næstved Museum gennem promovering af dette i 
sit nyhedsbrev samt deltagelse i aktiviteter. Museet samarbejder med foreningen om 
diverse arrangementer. 
Køge Museums venner består af ca. 200 medlemmer og dækker Køge Kommune. 
Foreningen støtter Køge Museum gennem deltagelse i aktiviteter og et årligt kontant 
tilskud på ca. 50.000 kr. Museet samarbejder med foreningen om diverse arrangementer. 
 
Museet giver de tre foreninger gratis adgang til alle museerne med undtagelse af 
Danmarks Borgcenter. På borgcenteret er dog en reduceret pris for foreningens 
medlemmer. 
 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen 6.10.2014 
Museumsforeningernes bestyrelser indkaldes til et årsmøde den 26.11.2014 
Dagsorden: 
1. Orientering om arbejdsplaner 2015-2018 
2. Det fremtidige samarbejde 
 

7. Samlokation med Køge Byhistoriske Arkiv 
 
Resume: Køge arkiverne og museet finder det hensigtsmæssigt, at Køge Byhistoriske 
Arkiv samlokaliseres med museet på Nørregade 2-4. Køge Arkivs leder Birte Broch vil 
med samlokationen blive ny afdelingsleder for Køge Museum og leder af Nyere tid ved 
Museum Sydøstdanmark. 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at Køge Byhistoriske Arkiv samlokaliseres med Køge Museum i 
henhold til samarbejdsaftale. 
 
 



Sagsfremstilling 
Køge Byhistoriske Arkiv beskæres i sit driftstilskud  600.000 kr. Museet har kapacitet til at 
huse arkivet og finder det attraktivt at indgå i et tæt samarbejde med arkivet. Museet har 
som betingelse for samlokationen betinget sig, at arkivets leder også påtager sig hvervet 
som afdelingsleder af Køge Museum. Afdelingslederen refererer til direktøren og har det 
overordnede ansvar for Køge Museums personale, publikum og butikker, arrangementer, 
skoletjeneste, udstillinger og den daglige interne og eksterne kommunikation samt 
kontakten til Køge Museums venneforening. Gennem den daglige eksterne 
kommunikation skal sikres den lokale forankring.  
Derudover vil arkivets leder også fungere som leder af Nyere tid ved Museum 
Sydøstdanmark. Dette sker gennem en ”fusion” af det byhistoriske arkiv og Nyere tid. 
Konsekvensen bliver at Nyere tid bliver kendetegnende for Køge Museum. 
Køge Byhistoriske Arkiv er en del af Køge Arkiverne som hører under Køge Fonden.  
 
Bilag: Samarbejdsaftale. 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen 6.10.2014 
Samarbejdsaftalen godkendt. 
Samarbejdsaftalen drøftes og tilrettes efter et år. 
 

8. Besøg og introduktion til Museum Sydøstdanmarks afdelinger 
 
Resume 
Bestyrelsen ønsker et øget kendskab til alle museets afdelinger og virke gennem besøg 
på de enkelte steder.  
 
Indstilling 
Direktionen indstiller: 
1: at bestyrelsesmøderne placeres på skift på museets afdelinger og at bestyrelsen 
dermed får mulighed for en omvisning samt orientering om det enkelte sted. 
eller 
2: at der arrangeres 1-2 dage hvor bestyrelsen besøger alle afdelinger. 
 
Sagsfremstilling 
Museums Sydøstdanmark består af i alt 7 afdelinger: Boderne, Helligåndshuset, Køge 
Museum, Danmarks Borgcenter, Møns Museum, Køng Museum og Museumsgården. 
Museets bestyrelse består af medlemmer som for manges vedkommende kun kender til 
deres lokale museum eller et mindre antal af museerne. 
Bestyrelsen ønsker at optræde som én bestyrelse for Museum Sydøstdanmark hvilket 
kræver kendskab til alle museer og hele museets virke. 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen 6.10.2014 
Valg af indstilling 1. 
 



9. Indtægtsdækket virksomhed 
 
Resume 
Museum Sydøstdanmark har indtægtsdækket virksomhed i forbindelse med formidlings- 
og udstillingsopgaver. DI´s lokalformand mener at museet som skattefinansieret 
virksomhed ikke må have denne virksomhed. Kulturstyrelsen vurderer at museet må have 
denne indtægtsdækkede virksomhed. 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager Kulturstyrelsens svar til orientering. 
 
Sagsfremstilling 
På foranledning af en artikel i Vordingborg dagblad om museets indtægtsdækkede 
virksomhed i forbindelse med formidling og udstillinger er bl.a. Vordingborg Kommune 
blevet spurgt om museet må drive en sådan kommerciel forretning. Spørgsmålet er sendt 
videre til museet. Museet har bedt Kulturstyrelsen udtale sig om de tre kritikpunkter som er 
rejst: dels at formidling og kommunikation ikke er en del af museets virksomhed, dels at 
dette er konkurrenceforvridende og dels at dette er i strid med kommunalfuldmagten. 
 
Kulturstyrelsen vurderer, at så længe et museum, der modtager driftstilskud fra staten, på 
tilfredsstillende vis løfter sine opgaver (indsamling, registrering, bevaring, forskning og 
formidling) i henhold til museets ansvarsområde, er der ikke noget i museumsloven, der 
hindrer, at museet bedriver indtægtsdækket virksomhed. Det forudsættes dog, at dette 
ikke sker på bekostning af de museale opgaver, og at museet til enhver tid kan 
dokumentere, hvorledes de offentlige driftstilskud til museet er blevet anvendt. 
Kulturstyrelsen har ikke kompetence til at udtale sig om konkurrenceretslige regler samt 
kommunalretlige forhold. 
 
Bilag: Svar fra Kulturstyrelsen 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen 6.10.2014 
Taget til orientering. 
Museets advokat undersøger om museets indtægtsdækkede virksomhed inden for 
formidling, udstillinger og kommunikation lever op til konkurrenceloven. 
 

10. Meddelelser 
 
 
Stillingsopslag 
Museet har opslået en stilling som museumsinspektør og afdelingsleder for Næstved 
Museum. Stillingen er til besættelse 1.1.2015. 
 
 
 
 



Det Ny Holmegaard 
Der er udarbejdet et prospekt for Det Ny Holmegaard. Museum og Næstved Kommune er i 
dialog med fonde samt kurator om finansiering 
 
Bilag: Prospekt 
 
 
Borgring 
Museet og Aarhus Universitet har – i samarbejde med Vallø Stift - gjort et sensationelt 
fund på en mark vest for Køge. På Vallø Stifts marker har de afdækket sporene af en 
cirkelformet borg med jordvolde og svært tømmer. Den cirkelformede borgvold svarer til de 
berømte Trelleborge, som blev bygget af kong Harald Blåtand omkring år 980. 
 
Bilag: Pressemeddelelse 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen 6.10.2014 
Bestyrelsen besluttede at museet skal leve op til regler og god navngivningsskik på 
området. Dette betyder at navnet på vikingeborgen er Borgring. 
 

11. Evt 
 
Der er fremkommet en ny denarskat ved Udby, Sydsjælland 
Roskilde Museums bestyrelse afholder gerne et fællesmøde med Museum 
Sydøstdanmarks bestyrelse mhp erfaringsudveksling 
 
 
 


