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DAGSORDEN 
 
 
 
 
1 GODKENDELSE AF REFERAT 

 
Bestyrelsen godkendte referatet med rettelser. 
 
Dvs. referat rettet således at det fremgår, at bestyrelsen løbende vil modtage 
balancer, mindst 1 gang i kvartalet. 
 
Forretningsorden rettet således, at der fortsat opereres med mulighed for at 
nedsætte et forretningsudvalg. Dertil flg. sproglige rettelser: om konstituering 
”på første bestyrelsesmøde i en valgperiode” og om direktørens ansvar ”de 
af bestyrelsen udstukne rammer, herunder godkendte..” 
 
Referat og forretningsorden blev underskrevet. 
 
 

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

Dagsorden godkendt 
 
 
3 GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORT 2013 OG ÅRSREGNSKAB 2013 

Under punktet deltog revisor Ole Nørrelund Hansen samt økonomi- og admi-
nistrationschef Karin Boisen. 
 
Keld Møller Hansen berettede om 2013 og årsrapporten og gennemgik bud-
get og regnskab for 2013. Ole Nørrelund Hansen gennemgik ledelsens regn-
skabspåtegning og revisionprotokollatet. 
 
Bestyrelsen besluttede: 
S. 22 i årsregnskabet ændres således, at fondenes navne fremgår korrekt. 
Aktier og obligationer realiseres hvis ikke der er nogen forpligtigelser behæf-
tet ved disse. 
 
Bestyrelsen godkendte årsrapport og årsregnskab. 

 
Keld Møller Hansen formidler til personalet: at bestyrelsen har bemærket at 
medarbejderne har medvirket til årsresultatet og roser indsatsen. 
 

 
. 
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4 BUDGET OG REGNSKAB 2014 

Under punktet deltog økonomi- og administrationschef Karin Boisen. 
 
Karin Boisen gennemgik budget og regnskab bistået af Keld Møller Hansen. 
Museets arkæologiske budget og regnskab blev særskilt gennemgået. 
 
Bestyrelsen henstillede, at forskning udskilles mere markant og specifikt i 
budget og regnskab. 
 
Bestyrelsen henstillede, at det undersøges, om ”aftalerne” med bevarings-
centrene fremadrettet er tilstrækkeligt hensigtsmæssige i retlig og økonomisk 
forstand. 
 
Karin Boisen udsender løbende kvartalsorienteringer. 
 
Bestyrelsen tog budget og regnskab til orientering. 
 
 

5 VISION OG STRATEGIPLAN 

Keld Møller Hansen orienterede om de ændringer og præciseringerne som 
er foretaget i museets oplæg til Vision 2022 og strategi 2015-18 
 
Bestyrelsen godkendte Visions- og strategiplanen med følgende rettelser: 
Under forskning ”målet er at kunne varetage forskningsopgaver af en høj 
kvalitet og en passende volumen”. 
De eksakte tal for museets Kählersamling skal fremgå. 
Der sættes dato på forsiden. 

 
 
6 MUSEUMSLOVSERKLÆRING 

Til bestyrelsens spørgsmål om muligheden for følgende tilføjelse (kursiv) i 
Museumslovserklæringen: Samlingeme i alle afdelinger og filialer tilhører 
bortset fra deponerede genstande museet, har Kulturstyrelsen svaret: 
 
”I forhold til dit spørgsmål om det er nødvendigt med tilføjelsen, så er svaret 
nej. Det er heller ikke hensigtsmæssigt med en sådan tilføjelse”. 
 
Bestyrelsen tog Kulturstyrelsens svar til orientering og underskrev muse-
umserklæringen som den foreligger. 
 
 

7 BESTYRELSESFORSIKRING 

Bestyrelsen besluttede at tegne en forsikring. 
 

 
8 OFFENTLIGGØRELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT 

Kulturforvaltningerne fra de tre kommuner opfordrer museet til at offentliggø-
re dagsordener og referater fra bestyrelsesmøderne. 
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Bestyrelsen besluttede, at dagsordener og referater fremadrettet offentliggø-
res. Referaterne vil være beslutningsreferater med særstandpunkter og der 
kan i særlige tilfælde opereres med lukkede dagsordenpunkter. 

 
 
9 MUSEUMS SYDØSTDANMARKS SIKRING AF KULTUARVEN 

Opfølgning på rigsrevisionens kritiske rapport vedr. de statsanerkendte mu-
seers sikring af kulturarven.  
 
Statsrevisorerne finder, at de statsanerkendte museers arbejde med at sikre 
kulturarven ikke har været tilfredsstillende. 
 
Statsrevisorerne har i den forbindelse hæftet sig ved disse undersøgelsesre-
sultater: 
Kun ca. halvdelen af museerne har en nedskrevet politik for indsamling af 
museumsgenstande. Der er fortsat et væsentligt efterslæb i museernes ind-
beretning af genstande i kulturarvsregistrene, og hovedparten af indberet-
ningerne lever ikke op til retningslinjerne for minimumsindberetninger. 
Hovedparten af museerne har ikke det nødvendige overblik over samlinger-
ne og dermed grundlag for at prioritere bevaringsindsatsen. Store dele af 
samlingerne er fortsat truet af dårlige magasinforhold, som kan nedbryde de-
le af kulturarven. 
 
Keld Møller Hansen gav følgende orientering: 
Museum Sydøstdanmark har indberettet over 90% af sine samlinger til de 
kulturarvsregistrene og har derfor ikke et væsentligt efterslæb. 
 
I museets Vision 2022 og strategiplan 2015-18 fremgår museets politiker og 
retningslinjer omkring indsamling og indberetning, dvs museet lever op til 
kravene. 

 
Museets magasinforhold er ikke tilfredsstillende. Kun magasinet i Næstved 
lever op til den standard som kræves af Kulturstyrelsen. Dette er baggrunden 
for at museet arbejder for at etablere et nyt fællesmagasin som kan leve op 
til den definerede standard. 
 
Museet har ikke udarbejdet bevaringsplaner. Der er indgået aftale med Be-
varingscenter Næstved og Bevaringscenter Øst om, at der ultimo 2014 er 
udarbejdet bevaringsplaner.  
 
De to Bevaringscentre fører et løbende tilsyn med museets samlinger for at 
sikre at disse ikke berøres af de uhensigtsmæssige opbevaringsforhold. 

 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

10 KØGE ARKIV - SAMLOKATION 

Køge arkiv beskæres med ca. 600.000 kr. En samlokation med museet kan 
løse denne udfordring. 
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Museet vurderer at en sådan samlokalisering er mulig ved at omorganisere 
Køge-afdelingen.  
 
 
Der vil i den kommende tid blive beskrevet hvordan og under hvilke præmis-
ser en samlokation kan finde sted. 
 
 

11 MEDDELELSER 

 
 
 

12 EVT 

KMH orienterede om, at der efter sommerferien vil blive opslået en stilling 
som museumsinspektør med forventet tiltræden 1.1.2015. Museumsinspek-
tøren afløser Palle Birk Hansen. Der vil blive søgt efter en kunsthistoriker, 
således at denne kan sikre, at museet bibeholder stor ekspertise inden for 
kunsthåndværk. 
 
Næste møde: 10.6 kl. 16.00 i Næstved 
 
Formanden foreslog følgende dagsordenspunkter: 
Museum og museumsforeninger  
Danmarks Borgcenter – gennemgang af organisation og økonomi 
Holmegaard – præsentation. 
 
 
 
 
 
Godkendt 
 
 
 
Torben Nielsen              Christian Wedell-Neergaard          Ole Madsen 
 
 
 
Ib Poulsen                      Ulla Neergaard                             Tinna Damgaard 
 
 
 
Bo Manderup                 Linda Frederiksen                         Paul Christensen 
 
 
 
Kasper Johanssen  
 
 


