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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: https://fil.museerne.dk/share/s/X8rkYt4IRDyVHlxv_W2saA 
 
Beslutning:  
Referat godkendt og underskrevet 
 

3. Budgetopfølgning og revideret årsbudget 2018 
 
Resume 
Der fremlægges bestyrelsesrapport og revideret budget for 2018. 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager bestyrelsesrapporten til orientering og godkender  
det reviderede budget for 2018. 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsesrapport og revideret budget for 2018 gennemgås af direktøren.  
Bilag:  
Bestyrelsesrapport  
Kvartalsregnskab  
Revideret budget  
 
Beslutning: 
Bestyrelsen godkendte det reviderede budget for 2018. 
Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til orientering.  
 
 

4. Det Ny Holmegaard 
 
Resume 

https://fil.museerne.dk/share/s/X8rkYt4IRDyVHlxv_W2saA


DNH´s anlægsfond er stiftet. En bestyrelse er udpeget. Der er udarbejdet en masterplan inkl. økonomi, 
tidsplan og organisationsplan. Anlægsarbejderne er igangsat. 
Direktør orienterer om projektet og dets fremdrift. 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
Det Ny Holmegaard er med stiftelse af anlægsfonden Ny Holmegaard Fonden igangsat. 
 
Stifter: Rosendahl ved vicedirektør Charlotte Fly 
Sparekassen Sjælland og Rosendahl har som gave givet fonden henholdsvis 200.000 og 100.000 kr., der 
indskydes som grundkapital i fonden 
 
Ny Holmegaard Fondens bestyrelse består af:  
Torben Henning Nielsen, fhv. nationalbankdirektør, formand for Den selvejende institution Museum 
Sydøstdanmark (bestyrelsesformand) 
Carsten Rasmussen, borgmester, Næstved Kommune (Næstfomand) 
Anne Skovbro Andersen, filantropidirektør, Realdania (bestyrelsesmedlem) 
Hanne Dollerup, direktør, Næstved Kommune (bestyrelsesmedlem) 
 
Direktør for fonden er Keld Møller Hansen, mens Kim Dawartz er tilforordnet for Næstved Kommune. 
Fondens sekretariatsforretning varetages indtil anden beslutning måtte blive truffet af  
Den selvejende institution Museum Sydøstdanmark 
 
Masterplan 
Projektsekretariatet har udarbejdet en masterplan for Det Ny Holmegaard hvor opgaver, økonomi, 
organisering tidsplan mv. er indeholdt. Masterplanen vil løbende blive opdateret og tilpasset det faktiske 
forløb og opgaver.  
 
I masterplanen delegeres samarbejdet om projektet til et ledelsesfællesskab mellem fondens 
administrerende direktør og chefen for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Projektejerne 
refererer til henholdsvis fondens bestyrelse, til bestyrelsen af Museum Sydøstdanmark og direktionen i 
Næstved Kommune. 
På grund af projektets størrelse og kompleksitet forudsætter etableringen af DNH en projektorganisering, 
der favner mange parallelle forløb, og samtidigt sikrer at alle forløb afstemmes i henhold til projektets 
idegrundlag og vision. Til at understøtte fonden og projektejerne sammensættes et sekretariat med tre 
ansvarsområder: Økonomi og administration, Anlæg og det Faglige ansvar. Sekretariatet ledes af 
projektejerne, den daglige ledelse af direktøren for anlægsfonden. Til projektsekretariatet er desuden 
tilknyttet Eske Møller og Simon Harboe fra Realdania. 
Til projektsekretariatets ansvarsområder knyttes tværprofessionelt sammensatte arbejdsgrupper. 
Gruppernes sammensætning skal sikre at opgaven bliver løst og repræsentation og tilstedeværelsen af alle 
relevante interessenter/aktører. 
 
På bestyrelsesmødet den 21.6.2018 orienteredes om projektets fremdrift. 
 
 
Bilag   
Masterplan: https://fil.museerne.dk/share/s/79V3b1abQiuWtj9GKJj0MQ 
 

https://fil.museerne.dk/share/s/79V3b1abQiuWtj9GKJj0MQ


Beslutning  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
På næste bestyrelsesmøde præsenteres koncept for udstillinger og aktiviteter samt oplæg til udviklingen af 
navn og mulig tagline, samt brandstrategi, -identitet og -kommunikationen. 
 

5. Næstved Museum i Næstved by 
 
Resume 
Etableringen af Det Ny Holmegaard betyder at administrationen og arkæologien på Kirkepladsens Skole 
sammen med udstillingerne fra Boderne flyttes til Holmegaard.  
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen forholder sig til den fortsatte museumsvirksomhed i Næstved by. 
 
Sagsfremstilling 
Det Ny Holmegaard er med stiftelse af anlægsfonden Ny Holmegaard Fonden igangsat. Museets 
administration og kulturarvsenhed, der i dag er lokaliseret på Kirkepladsens skole i Næstved flyttes til 
Holmegaard i december 2018. Boderne, der i dag er udstillingshus for Holmegaard og Kähler genstande, 
lukkes per 31.12.2018 og tømmes i løbet af foråret 2019. Samlingerne flyttes til Holmegaard. 
 
Bilag 
Notat: https://fil.museerne.dk/share/s/fP7EVlcmTkKpIK3sI2qZ6A 
 
Beslutning 
Bestyrelsen peger på at der skal fastholdes ét sted til formidling af byhistorien i Næstved by og at Næstved 
kommune beslutter hvilket. En inddragende proces planlægges i 2019. Museet og kommune kommer med 
en fælles plan for processen, en arbejdsgruppe nedsættes når Holmegaard er klar. 

6. Køng Museum og Museumsgården 
 
Resume 
Slots- og Kulturstyrelsen har i kvalitetsvurderingen af museet påpeget, at det kunne være hensigtsmæssigt 
at udskille Museumsgården og Køng Museum fra museet, idet disse ikke lever op til den standard museet 
har på de øvrige museer. 
 
 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen forholder sig til Slots- og Kulturstyrelsens anbefaling. En udskillelse af 
museerne bør drøftes med disse og Vordingborg Kommune, da begge er vigtige parter i sagen. 
 
Sagsfremstilling 
Slots- og Kulturstyrelsen har i kvalitetsvurderingen af museet påpeget, at det kunne være hensigtsmæssigt 
at udskille Museumsgården og Køng Museum fra museet, idet disse ikke lever op til den standard museet 
har på de øvrige museer. 
 

https://fil.museerne.dk/share/s/fP7EVlcmTkKpIK3sI2qZ6A


Museets direktør har udtalt til pressen, at han er glad for samarbejdet med de frivillige og at museet ikke 
har planer om at udskille de to museer, men også at dette skal drøftes på et bestyrelsesmøde.  
 
Køng Museum har til huse i Gl. Øbjerggaard, som blev opført som administrationsbygning for Køng Fabrik. 
På museet vises en permanent udstilling om handelsfyrsten og filantropen Niels Ryberg i slutningen af 
1700-tallet et af Danmarks tidligste fabriksanlæg til fremstilling af hørtekstiler. I dag fremstår landsbyen 
som et enestående kulturmiljø med flere bevarede bygninger fra fabrikkens tidligste tid. Besøgstallet var i 
2017: 2.722 besøgende. 
 
Museumsgården eller  “Hans Hansens gård”. Gården blev bygget i 1800. Gården giver et glimrende indtryk 
af, hvordan de gamle mønske bondegårde har set ud. Men tiden er ikke gået sporløst hen over gården. Den 
landbrugstekniske udvikling har krævet ombygninger og f.eks. har kostalden måttet udvides og 
moderniseres. Man kan følge denne udvikling fra landboreformerne omkring 1800 til den sidste Hans 
Hansen i 1930-erne drev moderne landbrug med en af egnens første traktorer. Besøgstallet var i 2017: 
4.196 besøgende. 
 
De to steder drives i dag i et godt, positivt samarbejde med frivillige. Begge steder har åbent fra maj til 
september og er rene formidlingssteder. De frivillige bidrager med aktiviteter, særudstillinger, vedligehold, 
havearbejde og vagter til entré og butik. For dette arbejde får de frivillige, som er organiseret i henholdsvis 
Køng Museums støtteforening og Museumsgårdens venner et beløb til aktiviteterne, udstillingerne og 
markedsføring. 
 
Det er korrekt at museet ikke bedriver forskning de to steder og at formidlingen af de permanente 
udstillinger ikke har samme niveau som ved resten af museet. En opgradering af formidlingen ville blive en 
stor økonomisk udfordring for museet og spørgsmålet er om den vil betyde ret meget for besøgstallet. 
 
Begge steder fungerer kun i kraft af det store engagement som er hos de frivillige. Deres fremtid bør derfor 
formes i samarbejde med disse. En udskillelse af museerne bør drøftes med disse og Vordingborg 
Kommune, da begge er vigtige parter i sagen.  
 
Beslutning 
Bestyrelsen ønsker som udgangspunkt ikke at udskille de to museer. Bestyrelsen besluttede at 
museumsdirektøren kontakter Vordingborg Kommune og foreningerne mhp en drøftelse af museernes 
fremtid. 
 

7. Bestyrelsesmøderne 
 
Resume 
Bestyrelsesmøderne fokuseres på strategiske udfordringer, temaer og udvikling af museet.  
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter kommende emner og fastsætter et dagsordenspunkt til det 
næste møde, der fokuserer på en bestemt strategisk udfordring museet står over for. 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsesmøderne har ofte karakter af en generel orientering om museets drift og økonomi. Med den ny 
bestyrelse og dens nye kompetencer vil det være hensigtsmæssigt i højere grad at bruge møderne til 



drøftelse af strategiske problemstillinger inden for f.eks. kommunikation, markedsføring, kommerciel drift, 
forskning og formidling. 
 
Beslutning 
Bestyrelsen besluttede at på næste møde drøftes museets strategiske kommunikation – orientering af 
kommuner, offentligheden, pressen, markedsføring og marketing. 

8. Meddelelser 
 
Køge arkiv 
Museet er ved at udforme ny samarbejdsaftale med Køge Byhistoriske arkiv.  
Museet har en samarbejdsaftale, hvor museet stiller lokaler til rådighed for administration og arkiv, husleje, 
varme, vand, el, telefon, bygningsforsikringer, netadgang, kopimaskine og rengøring.  
Til gengæld varetager arkivet afdelingslederfunktionen, dvs det overordnede ansvar for personale, 
publikum, butikker, arrangementer, events, skoletjeneste, den daglige interne og eksterne kommunikation, 
samt kontakten til venneforeningen. 
Afdelingslederen havde ansvaret for Nyere tid ved hele MS/D og det var en aftale at Nyere tid bliver 
kendetegnende for Køge Museum. Afdelingslederen står i spidsen for et flerfagligt team og indstiller 
sammen med dette satsningsområder inden for kommunikation, forskning og formidling.  
Af samarbejdsaftalen fremgår, at personalet ved museum og arkiv arbejder med henholdsvis museets 
opgaver og arkivets opgaver, men også at begge bidrager til fælles nyere tids projekter og opgaveløsning. 
På næste bestyrelsesmøde fremlægges et udkast til en ny samarbejdsaftale. 
 
We Do Craft på Holmegaard 
Den 27. og 28. april arrangerede Museum Sydøstdanmark og designnetværket Wedocraft et stort og 
omfangsrigt designmarked fyldt med dygtige og kreative designere og kunsthåndværkere, der tilbød de 
besøgende mulighed for at købe unika design produkter, få syn for den kreative proces, samt deltage i 
workshops henvendt til både børn og voksne.  
Scenen var de rå urenoverede bygninger i glasværket. Det var muligt at få guidede ture rundt i dele af den 
gamle fabriksbygning, hvor man kunne få en fornemmelse af historiens vingesus. Der var specialudstillinger 
med glas fra Holmegaard og keramik fra Kähler, som en forsmag på, hvad man kan opleve når dørene 
officielt åbner for offentligheden i 2019, samt diverse muligheder for mad og drikke. Ca. 4.000 besøgte 
markedet. 
 
Vikingedage 
Som noget nyt afholdte Vikingeborgen Borgring et vikingemarked den 2. og 3. juni. På markedet kunne man 
deltage i rundvisninger med arkæologerne og i en lang række vikingerelaterede aktiviteter som 
bueskydning og bagning af fladbrød i den handelsgade, som frivillige fra Køge Museums Venner blandt 
andre var med til at lave. Ca. 1.500 gæster besøgte markedet, der markerer den foreløbig sidste sæson for 
forsknings- og formidlingsprojektet Vikingeborgen Borgring. I år vil det fortsat være muligt at , som i 
perioden 1. juni til 30. august 2018 at kigge arkæologerne over skuldrene hver dag klokken 10 til 16. Her vil 
man kunne følge arkæologernes arbejde med at afdække flest mulige centrale spørgsmål om Borgens 
opbygning, datering og historie. 
 
Kommerciel chef 
Museet har ansat Dennis Ejsenhardt Paustian som ny kommerciel chef. Den kommercielle chef skal  
stå i spidsen for den strategiske og operationelle udvikling af museets kommercielle aktiviteter.   



Hovedopgaven i 2018-19 bliver at skabe en god forretning på ”Det Ny Holmegaard” og forøge de 
kommercielle indtægter på resten af Museum Sydøstdanmarks besøgsadresser.  
Den kommercielle chef er ansvarlig for museets kommercielle afdeling. Dette indebærer økonomistyring, 
ledelse af museets salg af billetter, butikker og caféer samt personaleansvar for PA-ere (publikums- og 
arrangementsansvarlige), cafépersonale, butikspersonale, museumsværter og frontmedarbejdere. Chefen 
indgår desuden i projektsekretariatet for Det Ny Holmegaard og skal i et tæt samarbejde med dette udvikle 
en kommerciel strategi for Det Ny Holmegaard 
 

9. Evt. 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 19.9 kl. 18:00 på Holmegaard. Dvs. bestyrelsen mødes en time før 
tidligere planlagt, således at der bliver tid til en rundvisning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsesmødet 21.6.2018 
 
 
Godkendt                        2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
Torben Nielsen              Christian Wedell-Neergaard          Tove Dalby Johansen 

 
 
 



Charlotte Fly                  Sune Bang                                    Tinna Damgaard 
 
 
 

Bo Manderup                 Linda Frederiksen                         Anders Bork  
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