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

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Sagsfremstiling 
Godkendelse og underskrivning af referat 
 
Bilag:  
Referat 
https://fil.museerne.dk/share/s/YLnRyttLS7K4ti2kHnDX8Q 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra mødet den 13.12.2018 

3. Årsrapport og Årsregnskab 2018 
 
Resume 
Der fremlægges Årsrapport og Årsregnskab for 2018. 
 
Indstilling 
Bestyrelsen godkender Årsrapport og Årsregnskab for 2018. 
 
Sagsfremstilling 
Årsrapport og Årsregnskab gennemgås ved henholdsvis direktør og revisor. 
 
Bilag:  
Årsrapport: https://fil.museerne.dk/share/s/QA-9H3INTVWo73_CHCLUAg 
Årsregnskab: https://fil.museerne.dk/share/s/nNcuO-l4T_-950DYAemWKA 
Revisionsprotokollat: https://fil.museerne.dk/share/s/0VbUTCGiTJakN0cDWPtzpw 
Regnskabserklæring: https://fil.museerne.dk/share/s/aFEqfsxyQye1GA7AF_ND9w 
 
Beslutning:  
Årsrapporten blev fremlagt af direktøren, årsregnskabet af direktøren og revisor Martin Friis. 
Bestyrelsen godkendte årsrapport og årsregnskab for 2018. 
 

4. Revideret budget 2019  
 
Resume 
Der fremlægges revideret budget. 
 
Indstilling 
At bestyrelsen godkender det reviderede budget. 
 

https://fil.museerne.dk/share/s/QA-9H3INTVWo73_CHCLUAg
https://fil.museerne.dk/share/s/nNcuO-l4T_-950DYAemWKA
https://fil.museerne.dk/share/s/0VbUTCGiTJakN0cDWPtzpw
https://fil.museerne.dk/share/s/aFEqfsxyQye1GA7AF_ND9w


Sagsfremstilling 
Budgettet fremlægges af direktøren.  
 
Bilag:  
Revideret budget 
 
Beslutning: 
Det reviderede budget blev godkendt af bestyrelsen og underskrevet. 
Bestyrelsen besluttede at med fremlæggelse af kvartalsregnskabet følger også en redegørelse for nye 
disponeringer, der ændrer væsentligt på årsresultatet. 

5. Kommunikationsstrategi  
 
Resume 
Fremlæggelse af oplæg til kommunikationsstrategi. 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter punktet.  
 
Sagsfremstilling 
Museets kommunikationsansvarlige Carina Nørgaard Schou vil præsentere en kommunikationsstrategi for 
museet, der afdækker vores kommunikative udfordringer, og som med afsæt i vores forretningsmål 
indkredser, hvor vi skal fokusere vores kommunikationsindsats, hvilke målgrupper vi skal tale til, og hvordan 
vi skal prioritere vores ressourcer. Strategien skal være med til at styrke vores værdisæt som virksomhed og 
sikre, at vi får et positivt og mere ensartet udtryk i publikums, pressens og politikernes øjne. 
 
Bilag:   
 
Beslutning:  
Bestyrelsen kommenterede museets kommunikationsstrategi med flg. bemærkninger: 
 
Nyhedsbrevene kan med fordel blive målgruppesegmenterede.  
Én hjemmeside er fornuftig, giver stordriftsfordele, men vær opmærksom på søgeord 
Nyhedsbreve skal være salgsfremmende. 
SoMe skal fokusere på ”salg” af museet, er et redskab til at fremme, sælge vores aktiviteter, fokuser på de 
kanaler som virker (der hvor vores målgrupper befinder sig). 
Hold salg for øje fremfor antal mange visninger, klik og likes. 
Fokuser på bevisførelsen når vi sælger konkrete produkter (aktiviteter, udstillinger osv) det er der vi 
dokumenterer, at vi er interessante og banebrydende. Er nødvendigt for at tiltrække kunder – vær ikke 
fagvendte, men kommunikationsvendte. 
Husk logistikplanlægning i forbindelse med hjemmesider o.lign. 
On Spot markedsføring vigtig (f.eks. i forbindelse med Borgring) 
Brug fagpersonalet, men i en ny rammesætning. Obs: Salgs fremmende aktiviteter. 
Show it, dont tell it. 
Overvej retail tankegang, hvem skal vi fokusere på for at øge indtjeningen, nye kunder, dem der er lige uden 
for døren, dem der allerede kommer. 

6. Holmegaard Værk 
 
Resume 
Orientering om status på erhvervelse af ejendomme, parkeringsplads og momsregistrering samt projektet i 
øvrigt. 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager punktet til orientering. 



 
Sagsfremstilling 
 
Orientering om: 

1. Erhvervelse af ”Tørvehallerne” fra Næstved Kommune  

2. Parkeringsplads  

3. At indgå aftale om frivillig momsregistrering til udlejning af fast ejendom. 

 
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.  
 
Ad 2. Fonden ønsker at anvende den nuværende parkeringsplads til ”Det Ny Holmegaard”. Til dette er afsat 
1 mio. kr. Ejeren, Niam, forlangte i 2016 ca. 4.5 mio. kr. og ønsker at salget også omfatter en række 
ejendomme. Sidstnævnte kræver for en dels vedkommende istandsættelse. 
Niam er i gang med at sælge arealet. Salget forventes gennemført medio marts 2019. 
 
Det vurderes at der er behov for ca. 300 parkeringspladser til Det Ny Holmegaard. 
Den nuværende parkeringsplads til Det Ny Holmegaard har plads til 150-200 biler. 
 
Løsning: 
Der etableres minimum 140 p-pladser ved og omkring fabrikken, se bilag. 
De resterende p-pladser findes hos Ardagh, der har tilbudt at Holmegaard Værk kan benytte en del af 
virksomhedens p-pladser svarende til ca. 50-100 pladser på hverdage og 100-150 i weekender. 
Der kan i nødstilfælde etableres yderligere p-pladser bag tørvehallerne, ud mod mosen. 
 
Sideløbende arbejdes der videre med erhvervelse af bygninger og arealet nord for ”Ardaghs 
parkeringsplads”. AP Møller fondens direktør har udtrykt interesse og det er aftalt, at han besøger området i 
løbet af første kvartal.  
 
Ad 3. SKAT har godkendt fondskonstruktionen og givet en konkret anvisning af hvordan huslejen mellem 
fond og museum skal fastsættes. Der skal tages hensyn til følgende poster i beregningen.  
 

• Forrentning af kapitalen, hvilket vil sige forrentning af lånefinansieringen samt donerede midler. 

• Omkostninger til løbende vedligeholdelse og reparation. 

• Omkostninger til administration, revision, forsikring, renovation og øvrige driftsomkostninger. 

• Ejendomsskatter. 

Andet: 
Magasin indviet 1.3.2019. 
Der udarbejdes en forretningsplan i samarbejde med Realdania. 
Tidsplanen overholdes. 
Økonomi/budget overholdes. 
Udvendige arbejder pågår. 
Udbud om indvendige arbejder pågår, afgøres 14.4.2019. 
Ny Holmegaard Fondens næste møde afholdes 4.6.2019. 
 
 
Bilag 
Landskab med nye P-pladser: https://fil.museerne.dk/share/s/M98pjNq0SBiEf08i93rqCg 
Beregning af husleje:  
 
Beslutning:  
Bestyrelsen tog punktet til orientering 
 

https://fil.museerne.dk/share/s/M98pjNq0SBiEf08i93rqCg


7. Driftsaftale  
 
Resume 
På baggrund af museets strategi- og handlingsplaner 2019-2025 har museet indledt drøftelser med Køge, 
Næstved og Vordingborg Kommune om disse samt en ny driftsaftale.   
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager punktet til orientering og udpeger repræsentanter for bestyrelsen 
som deltager i mødet den 22.5.2019 kl. 16.00-20.00 på Holmegaard Værk. 
 
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 kommende møder behandles strategi- og handlingsplaner for 2019-2025 og direktøren 
er inviteret til disse for at informere om disse, det fælles museum og planerne i den enkelte kommune.  
 
Der er aftalt 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 drøftes den kommende 
driftsaftale og specielt det fælles museum.  
 
 
Bilag:   
Strategiplan 
https://fil.museerne.dk/share/s/Q6FQMQC2SY2cIRPcXeSVvg 
Handlingsplan 
https://fil.museerne.dk/share/s/jcTfyzj8RRSh4TIDxQfQ8A 
Driftsaftale udkast 
https://fil.museerne.dk/share/s/i75C5eGGRhGmmPyiTT068w 
Økonomiaftale udkast 
https://fil.museerne.dk/share/s/MmrMRRP6Q8--uFAS0_-CXA 
Modeller for tilskud 
https://fil.museerne.dk/share/s/o_9Eh0RFTC6SNwVirlMe1Q 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen tog punktet til orientering og udpegede formand, næstformand og Bo Manderup til at 
repræsentere bestyrelsen til mødet den 22.5.2019 kl. 16.00-20.00 på Holmegaard Værk. 
 

8. Køge byhistoriskarkiv - ny samarbejdsaftale 
 
Resume  
Køge Byhistoriskarkiv og museet skal indgå̊ en ny samarbejdsaftale. Køge Fonden (Arkivets bestyrelse) og 
museets bestyrelse er enige om, at samarbejdet skal styrke begge parter.  
Arkivet mener at museet skal kompensere dette med ca. 150.000 kr. idet arkivet leverer arbejde for i alt 
360.000 kr. hvilket er mere end værdien af husleje og øvrige driftsomkostninger.  
Museets direktør har meddelt Køge Fondens bestyrelse, at museet ikke vil betale for ekstra arbejde, da dette 
opfattes som en del af samarbejdet, at museet vil opgøre værdien af husleje og øvrige driftsomkostninger, 
men også vil genoverveje hvilken kompensationen museet ønsker for disse og fremkomme med et nyt 
forslag til en samarbejdsaftale.  
 

https://fil.museerne.dk/share/s/Q6FQMQC2SY2cIRPcXeSVvg
https://fil.museerne.dk/share/s/jcTfyzj8RRSh4TIDxQfQ8A
https://fil.museerne.dk/share/s/i75C5eGGRhGmmPyiTT068w
https://fil.museerne.dk/share/s/MmrMRRP6Q8--uFAS0_-CXA
https://fil.museerne.dk/share/s/o_9Eh0RFTC6SNwVirlMe1Q


Indstilling  
Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender oplægget til den vedhæftede ny samarbejdsaftale og 
bemyndiger direktøren til at forhandle aftalen endelig på plads.  

 
Sagsfremstilling  
Museet og Køge Byhistoriske arkiv har sammen udformet en ny samarbejdsaftale, der skal afløse den 
eksisterende samarbejdsaftale, der blev indgået i 2015.  
 
Den ny samarbejdsaftale skal sikre at arkivets kompensation for rådighed over lokaler og servicering 
balanceres med de faktiske udgifter, men også at arkiv og museum samarbejder i højere grad, sådan at 
Køge Museum og arkiv sammen bliver en attraktiv og aktiv del af Køges identitet.  
På sidste bestyrelsesmødet den 13.12.2018 godkendte bestyrelsen oplægget til en samarbejdsaftale og 
bemyndigede direktøren til at forhandle aftalen endelig på plads.  
På et efterfølgende møde med Køge Fonden viste det sig, at arkivet og museet havde forskellig opfattelse af 
værdien af arkivets ydelser og hvad som var samarbejde. Arkivet mente at det leverede arbejde svarende til 
50% af arkivlederens løn og at museet derfor skulle betale arkivet ca. 150.000 kr. for dette i en ny aftale. 
Museets holdning var at arkivet som udgangspunkt kun skal udføre arbejde for museet til en samlet værdi af 
husleje og øvrige driftsomkostninger (nu opgjort til ca. 240.000 kr.), men også at både arkiv og museum 
derudover tilfører arbejdsressourcer der skal styrker samarbejdet. Det har været museets opfattelse at den 
resterende del af arkivlederens arbejde kunne kategoriseres under her. 
 
I forlængelse af mødet har direktøren drøftet samarbejdsaftalen med bestyrelsesformanden og er enige om, 
at der er behov for en præcis samarbejdsaftale, der konkret forholder sig til det arbejde som arkivet skal 
udføre for museet svarende til værdien af husleje og øvrige driftsomkostninger. Kompensationen bør i 
forlængelse heraf have en reel værdi for museet, der ikke nødvendigvis tager hensyn til samarbejdet. 
Samarbejdet i øvrigt leveres på lige vilkår fra museum og arkiv og faktureres ikke. 
 
Der er på den baggrund udarbejdet en ny samarbejdsaftale, der giver museet en større fleksibilitet i forhold 
til egen organisation og sikrer fremdrift. 
 
Bilag:  
Revideret samarbejdsaftale 
https://fil.museerne.dk/share/s/ZExOPH3tSH6gEez4RLrq6g 
Udkast til ny samarbejdsaftale 
https://fil.museerne.dk/share/s/QERdUpFxToG3AZZuth23-w 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen godkendte oplægget til den ny samarbejdsaftale og bemyndiger direktøren til at forhandle 
aftalen endelig på plads.  

9. Meddelelser 
 
 
Vikingeborgen Borgring 
I forbindelse med kommunernes årsmøde 20.3.2019 blev afholdt et møde med deltagelse af de fem borges 
borgmestre fra Mariagerfjord kommune (Fyrkat), Odense kommune (Nonnebakken), Slagelse kommune 
(Trelleborg), Vesthimmerlands kommune (Aggersborg) og Køge Kommune (Borgring). De fem borgmestre 
underskrev på mødet en hensigtserklæring. De 5 borgmestre orienterer deres byråd om hensigtserklæringen 
på kommende byrådsmøde under eventuelt. 
 
Slots- og Kulturstyrelsen har anmodet UNESCO om et nyt upstream advice, der skal sikre at ansøgningen 
om at blive verdenskulturarv har de bedste muligheder for at blive godkendt. 
 
Dannebrog event 
15 juni fejres 800-året for at Dannebrog faldt ned fra himlen på Danmarks Borgcenter i Vordingborg. 
Kronprinsen og kronprinsessen har meddelt at begge deltager i arrangementet.  

https://fil.museerne.dk/share/s/ZExOPH3tSH6gEez4RLrq6g
https://fil.museerne.dk/share/s/QERdUpFxToG3AZZuth23-w


I løbet af dagen festes på borgen anno 2019.  
Foreløbigt program 
 
Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn 
Foreningens formand John Holmer er også formand for Sammenslutningen af danske museumsforeninger. I 
den forbindelse har John Holmer 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.  
Indlæg fra John Holmer 
Indlæg fra formand og direktør 
 
John Holmer har den 9.4.2019 fremsendt en mail til bestyrelsen (vedhæftet). Bestyrelsen tager denne til 
orientering. Bestyrelsen besluttede at et kommende på punkt på næste bestyrelsesmødes dagsorden bliver 
samarbejdet med museumsforeninger og frivillige.  
Brev fra John Holmer 

10. Evt. 
 
 
 
 
 
  

https://fil.museerne.dk/share/s/UXzWyCnHSVCGZxpYXZb2zw
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 10.4.2019 
 
 
 
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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