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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 perioden 1.1-31.8.2019. 
 
Indstilling 
Bestyrelsen tager bestyrelsesrapporten til efterretning. 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsesrapport gennemgås af økonomichefen.  
Det skal bemærkes at der er manglende indtægter fra den kommercielle forretning på ca. 150 t.kr. i 
nettoindtjeningen samt et merforbrug på samlinger for ca. 800 t.kr. i forhold til budgettet. Merforbruget ses 
primært i ekstra omkostninger i forbindelse med flytningen af museets magasin fra sukkerfabrikken i Stege til 
museets ny magasin. 
 
Bilag:  
Bestyrelsesrapport 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen tog bestyrelsesrapporten til efterretning. 
 

4. Budget 2020 
 
Resume 
Budgetgennemgang ved museets Direktør og Økonomichef. 
 
Indstilling 
Bestyrelsen godkender budget 2020. 
 

https://fil.museerne.dk/share/s/ubhZMq2eTnG3SENpdsejXQ
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Sagsfremstilling 
Budget for 2020 er opstillet på baggrund af den viden museet har på nuværende tidspunkt omkring 
indtægter og udgifter. Der udarbejdes en endelig forretningsplan for Holmegaard Værk i løbet af efteråret 
2019. Forretningsplanen og et deraf revideret budget fremlægges på næste bestyrelsesmøde til 
godkendelse af bestyrelsen.  
 
 
Bilag:  
Budget 2020 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen godkendte budget 2020. 
 
Forretningsplanen for Holmegaard Værk og et deraf revideret budget fremlægges på næste 
bestyrelsesmøde til godkendelse af bestyrelsen.  
Samlingerne er et stort økonomisk problem. Det koster ca. 2 mio. kr. at flytte Tommerupvej, der er afsat 
500.000 kr. i 2020. Det er klart mest fornuftig og billigst at flytte samlingen i én gang.  
På næste bestyrelsesmøde fremlægges en plan. 
 

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

1. Erhvervelse af ”Tørvehallerne” fra Næstved Kommune  

2. Heimstaden – p-areal og bygninger  

3. Udbud af indvendige anlægsarbejder 

4. 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, hvoraf to udlejes. Eneste udestående er overtagelsesdatoen. 
 
Ad 2.  
Ejendomsselskabet Niam har solgt deres ejendomme og arealer til ejendomsselskabet Heimstaden. På et 
møde med den ny ejer 14.8.2019 oplyste Heimstaden, at de ikke har en plan vedr. deres nye besiddelser i 
Fensmark, men også at de er interesserede i at afhænde arealer og bevaringsværdige faldefærdige 
bygninger i Glasbyen. 
Heimstaden vil løbende informere museet og forventer at de har en overordnet plan for Fensmark ved 
årsskiftet. 
 
A.P. Møller Fonden har erklæret at de kunne være interesseret i at støtte et projekt der omfattede de 
bevaringsværdige bygninger. 
 
Ad 3.  
H. Nielsen og sønner vandt 2. udbudsrunde. Efter forhandling endte den samlede kontraktsum på 19.2 mio. 
kr. Anlægsarbejderne er igangsat og afsluttes med udgangen af 2019. 
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Ad 4. 
Hededanmark vandt udbuddet af landskabet. Efter forhandling endte den samlede kontraktsum på 5.8 mio. 
kr. Anlægsarbejderne er igangsat og afsluttes med udgangen af 2019. 
 
Umiddelbart mangler projektet 4 mio. kr. Ny Holmegaard Fonden har valgt, at finansiere dette gennem dels 
et fastforrentet lån og dels gennem den pristalsregulering Realdania kan foretage til deres bevilling.  
 
Koncept og indhold til udstillingerne er færdigt og disse er nu ved at blive produceret. Udstillingerne opstilles 
fra begyndelsen af 2020.  
 
13.9.2019 
Udstillingerne suppleres af en udstilling med Hebsgaard og en udstilling af Kählerkeramik.  
Hebsgaard finansieres i det eksisterende budget. 
Udstillingen af Kählerkeramik vil koste ca. 1.4 mio. kr. og søges finansieret gennem fonde. 
 
 
Bilag 
 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
 

6. Strategiplan  
 
Resume 
Museets strategi- og handlingsplaner 2019-2025 er udarbejdet danner grundlag for en ny driftsaftale med 
Køge, Næstved og Vordingborg Kommune. På baggrund af sidste bestyrelsesmøde er strategiplanerne 
revideret således, at de tre lokale kulturhistoriske museer nu omtales som Vores museum 
 
Indstilling 
Bestyrelsen tager punktet til efterretning 
 
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 
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. 
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Bestyrelsen drøftede strategiplanen på bestyrelsesmødet den 24.6.2019 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.  
 
Strategiplanerne er ændret således, at de lokale kulturhistoriske museer nu benævnes ”Vores Museum”.  
 
Der pågår drøftelser med kommunerne omkring den økonomiske del af driftsaftalerne.  
 
En driftsaftale forventes at blive indgået i løbet af efteråret 2019.  
 
 
Bilag:   
Strategiplan 
Driftsaftale udkast  
Økonomiaftale udkast 
 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

7. Museumsforeninger og frivillige 
 
Resume  
På baggrund af et kritisk indlæg om Museum Sydøstdanmark i tidsskriftet Danske Museer har bestyrelsen 
drøftet museets samarbejde med foreninger og frivillige. Der er i forlængelse heraf udarbejdet et udkast til en 
politik for frivillige. Frivilligpolitikken er i høring blandt frivillige og en endelig politik udarbejdes på baggrund 
af denne til næste bestyrelsesmøde. 
 
Indstilling: 
Bestyrelsen drøfter politikken.  
Politikken tilrettes til næste bestyrelsesmøde på baggrund af drøftelsen og de frivilliges tilbagemeldinger.  
 
Sagsfremstilling 
 
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. 
 
Strategiplan 2019-2025 

https://fil.museerne.dk/share/s/hDsP8AW9S6KzUzR_7CWvwg
https://fil.museerne.dk/share/s/i75C5eGGRhGmmPyiTT068w
https://fil.museerne.dk/share/s/MmrMRRP6Q8--uFAS0_-CXA
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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. 
 
På bestyrelsesmødet den 24.6.2019 drøftede bestyrelsen 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. 
 
Der er udarbejdet et udkast til politik for frivillige, der forholder sig til intentionerne i strategiplanen. 
 
Politikken er sendt til høring hos de tre største frivilliggrupper museet har: Glasregistreringen, Køng 
Museums venneforening og Museumsgårdens venner. 
Næstved Museumsforening har desuden fremsendt et notat til brug i forbindelse med organiseringen af de 
frivillige ved museet. 
 
På baggrund af denne udarbejdes en endelig politik til beslutning på næste bestyrelsesmøde. 
 
Sideløbende udarbejdes et udkast til en foreningspolitik. 
 
13.9.2019 
De første tilbagemeldinger fra de frivillige er, at de ikke ønsker en stram styring, at de opfatter museets 
ønske om en frivilligpolitik som kritik af de eksisterende forhold, at de ikke ønsker en overordnet styring, men 
direkte med den fagansvarlige for de specifikke frivilligområder (dvs. som det er i dag) 
 
Bestyrelsen drøftede frivilligpolitikken og var enige om, at den skal være kortfattet og præcis og vægte 
samskabelse. 
 
Bestyrelsen drøftede under punktet formanden for Sydsjællands og Møns Museumsforenings stærkt kritiske 
debatindlæg. Bestyrelsen afviser John Holmers påstande, de er ukorrekte og giver et misvisende billede. 
Bestyrelsen er uforstående over for museumsforeningens måde at samarbejde på og målet med 
debatindlægget. 
Keld Møller Hansen har været i kontakt med næstformanden i museumsforeningen, Michael Wiberg, der har 
oplyst at debatindlægget ikke er et udtryk for museumsforeningens holdning, men John Holmers. 
John Holmers debatindlæg viser at der er behov for en foreningspolitik på linje med frivilligpolitikken, der 
udstikker klare rammer for samarbejdet. 
 
Bestyrelsen drøftede det lokale kulturhistoriske museum og hvordan dette på bedst mulig vis kan fungere i 
kommunerne og i relation til museumsforeningerne. Strategiplanerne vægter netop den lokale identitet og 
ikke mindst at gøre museerne til ”folkeeje”. Det er vigtigt at kommunikere at museet ønsker denne retning og 
at museet selvfølgelig ønsker det i samskabelse med borgerne, handels- og erhvervsliv, turisme og de 
kulturhistoriske museumsforeninger. 
 
Museumsforeningerne er presset i hele Danmark, de mister medlemmer, der er derfor et behov for at 
forbindelse mellem disse og museerne nytænkes. Kan foreningerne spille en stærkere rolle på netop de 
kulturhistoriske lokalmuseer? Kan foreningerne her gå ind og påtage sig en rolle som ”frivilliggruppe”, der 
rækker ud over foredrag o.lign. f.eks. produktion af små særudstillinger? 
 
Bilag:  
Udkast til Frivillig politik 
Næstved Museumsforenings notat 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen drøftede politikken.  
Politikken tilrettes til næste bestyrelsesmøde på baggrund af drøftelsen og de frivilliges tilbagemeldinger.  
På næste bestyrelsesmøde fremlægges forslag til en foreningspolitik. 

https://fil.museerne.dk/share/s/aZHI1XygS6KU2S5iMdTLUw
https://fil.museerne.dk/share/s/n8DqfL5LTJuOWwHgSEXZFA
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8. Meddelelser 
 
Ny Salg- og marketingchef 
Den kommercielle chef er stoppet med at arbejde på museet med udgangen af august måned. Museet har i 
stedet ansat en Salg- og marketingchef: Lars-Henrik Kieler.  
I forbindelse med nyansættelsen er organisationen ændret således, at administrations- og økonomienheden 
ledes af Lars-Henrik Kieler. Enheden består af følgende funktioner: Økonomi, Salg, Kommunikation- og 
markedsføring og Event. 
 
Vikingeborgen Borgring - UNESCO 
MSØD arbejder på at få etableret et lokalt advisory board, som skal sikre, at indbyggere og erhvervsliv 
omkring Lellinge dels bakker op om projektet, og dels har mulighed for at blive hørt. MSØD og Køge 
Kommune har afholdt et borgermøde i oktober 2018 for at fortælle om planerne for attraktionen og 
UNESCO, og planlægger endnu et borgermøde ultimo september 2019. Museet vil benytte dette 
borgermøde til, at interesserede borgere kan melde sig til fremadrettet at deltage i Vikingeborgens 
”Community advisory board”.  Et sådan rådgivende organ vil bidrage positivt til udviklingen af Vikingeborgen 
- også set i lyset af arbejde med UNESCO ansøgningen. 
 
Kulturministeriet ha anmodet om et ”Upstream advice” fra ICOMOS i marts 2018. ICOMOS er et 
internationalt rådgivende organ, som i denne sammenhænge skal rådgive Kulturministeriet og institutioner 
om selve UNESCO ansøgningen. Behandlingstiden i ICOMOS har været længere end forventet, og derfor 
har projektets tidsplan forskubbet sig tilsvarende. Siden maj 2019 har der været dialog mellem 
Kulturstyrelsen og ICOMOS, og der er indgået endelig kontrakt om besøget juni 2019.  
Der er et begrundet håb om, at de internationale specialister fra ICOMOS vil komme på besøg i dette efterår, 
men afventer deres endelige udmelding med datoer.  
 
Såfremt alt udvikler sig som ønsket, så vil projektplanen kunne se således ud: 

• Oktober 2019 Upstream advice  

• Vinter 2019/20 Udformning af den endelige ansøgning på baggrund af ICOMOS specialisternes 

input og anbefalinger 

• September 2020 Kulturministeriet behandling af ansøgningsudkastet - et Completeness check OBS 

det er Kulturministeren, som i sidste ende skal underskrive ansøgningen til UNESCO. 

• Januar 2021 Indsendelse af ansøgning  

Parallelt arbejdes der med at gøre Borgring til en attraktion. Et prospekt og en fondsansøgning forventes 
færdigt i løbet af efteråret.  
 

9. Evt. 
 
 
Ny faglig leder på Køge Museum fra 1.9.2019 er kulturarvschef Kristoffer B. Pedersen. 
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Bestyrelsesmødet 13.9.2019 
 
 
 
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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