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1. Godkendelse af bestyrelsesmødets afholdelse som et skrifteligt 
bestyrelsesmøde 

Sagsfremstilling  

Ifølge erhvervsfondslovens § 56, stk. 1, kan bestyrelsen beslutte, at bestyrelsesmøde afholdes skriftligt, 
d.v.s. uden mødedeltagernes fysiske fremmøde. Vedtægterne hindrer ikke anvendelsen af muligheden for 
afholdelse af skriftligt bestyrelsesmøde.  

Mundtlig behandling af en eller flere sager skal finde sted, hvis dette forlanges af mindst ét 
bestyrelsesmedlem. Sådan mundtlig forhandling kan ske ved bestyrelsens fysisk fremmøde eller ved 
elektronisk mødeafvikling (telefonmøde, videokonference mv)  

Indstilling:  

Bestyrelsesformanden indstiller, at mødet afvikles som et skriftligt bestyrelsesmøde, idet den betryggende 
behandling af sager, der skal træffes afgørelse om af bestyrelsen, ikke skønnes at forudsætte 
mødedeltagerne fysiske fremmøde.  

Beslutning:  
Bestyrelsen godkendte at bestyrelsesmødet blev afholdt som et skriftligt bestyrelsesmøde 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
 
Sagsfremstiling 
Godkendelse af dagsorden 
 
Indstilling: 
Dagsordenen godkendes 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen godkendte dagsordenen 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Sagsfremstiling 
Godkendelse og underskrivning af referat 
 
Indstilling: 
Dagsordenen godkendes 
 
Bilag:  
Referat bestyrelsesmødet 5.12.2019 
 
 

https://fil.museerne.dk/share/s/NyFL1uO4Q4a3QAgVU9382g


Beslutning:  
Bestyrelsen godkendte referatet 5.12.2020 
 

4. Valg til bestyrelsen 
 
Sagsfremstilling 
Tre af bestyrelsens medlemmer skal på valg i følge vedtægterne. 
 
Som repræsentant for kompetencen foreninger/venneforeninger indstilles Dorthe Seierøe Madsen  
Som repræsentant for kompetencen regional og national politik indstilles Christian Wedell-Neergaard 
Som repræsentant for kompetencen kommerciel drift indstilles Charlotte Fly Andersen 
 
Indstilling 
Bestyrelsen godkender de indstillede kandidater til bestyrelsesmedlemmer. 
  
Bilag:  
Vedtægter 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen godkendte og valgte Dorthe Seierøe Madsen, Christian Wedell-Neergaard og Charlotte Fly 
Andersen til bestyrelsen. 
 

5. Årsrapport og Årsregnskab 2019 
 
Sagsfremstilling 
Årsrapport og Årsregnskab vedlagt som bilag. 
 
Ledelsesberetning 
 
Virksomhedens væsentligste aktiviteter  
Museum Sydøstdanmark har gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit 
ansvarsområde virket for sikringen af Danmarks kulturarv og museet har i lokalt, nationalt og globalt 
perspektiv belyst forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. 
 
Museet har aktualiseret viden om kulturarv og gjort den tilgængelig og vedkommende og udviklet 
anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund. 
  
Museet rådede i 2019 over 100 medarbejdere svarende til 66 årsværk, heraf 27 fastansatte videnskabelige 
årsværk, hvoraf tre var på ph.d. niveau. Fem fastansatte årsværk blev udført af medarbejdere i fleksjob eller 
lignende stillinger, mens 10 årsværk blev udført af medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger. Derudover 
havde museet 12 (anslået) årsværk udført af frivillige. Museet sikrer kontinuerlig en kompetenceudvikling af 
sit personale gennem efteruddannelse, symposier, kongresser, møder og kurser. Museets kulturarvsenhed 
har produceret 3 videnskabelige forskningsartikler i 2019 med tilknytning til museets ansvarsområde. 
 
Museet drev 7 geografisk adskilte og bemandede besøgsadresser i 2019, Køge Museum, Næstved Museum 
(Helligåndshuset), Møns Museum, Danmarks Borgcenter, Vikingeborgen Borgring, Køng Museum og 
Museumsgården, hvoraf to også rummede et lokalhistorisk arkiv (Køge og Møn). 
 
Hjemstedkommunernes ordinære tilskud per indbygger udgjorde 125 kr., 61 kr., og 33 kr. for henholdsvis 
Vordingborg, Køge og Næstved kommune. Ca. 13 % af museets samlede udgifter blev i 2018 brugt til 
husleje/prioritetsgæld, ejendomsskatter, bygningsdrift og pleje af udendørsarealer. 
 

https://fil.museerne.dk/share/s/wHxsgvMCTyqEy_8iNtEN3g


Museet blev besøgt af 196.507 brugere, derudover deltog 4.425 i offentlige og annoncerede arrangementer 
andre steder end på museets adresse. Museet producerede 7 udstillinger i 2019, inklusive to nye 
permanente udstilling på Danmarks Borgcenter. Museet arbejder digitalt i udstillinger, på hjemmesider, 
sociale medier og i selvstændige digitale formidlingstilbud. Museets medarbejdere gennemførte 599 
arrangementer, omvisninger/foredrag/ workshops o.l. og derudover 75 arrangementer uden for museet. 
Museet foretager løbende evaluering af sin formidling og indgår i faglige netværk eller samarbejder med 
henblik på erfaringsudveksling, vidensdeling og udvikling af museet formidling. 
 
Museet driver en skoletjeneste og fem af museets formidlingsmedarbejdere har kompetencegivende 
uddannelse inden for formidling eller undervisning. Museet annoncerer 13 gratis undervisningstilbud og 12 
forløb med formidlere, der for størstedelens vedkommende er koordineret med trinmål og læreplaner. 188 
grundskoleklasser og ungdomsuddannelser har deltaget i museets undervisningsaktiviteter. Derudover 
tilbyder museet skræddersyede forløb efter behov, dette kan være til f.eks. udsatte og sårbare grupper. 
 
Museet varetager Kap. 8 i museumsloven gennem Kulturarvsenheden. Der arbejdes primært med § 23 og § 
25 udtalelser, henholdsvis plansager og forundersøgelser. Egentlige arkæologiske udgravninger udføres 
efter § 27. Der blev gennemført 52 arkæologiske undersøgelser. Kulturarvsenhedens administrationsstrategi 
sikrer, at museet udfører sit lovpligtige kapitel 8 arbejde på en fyldestgørende og hensigtsmæssig måde. 
Strategien danner desuden grundlag for at evaluere og udvikle museets arbejde indenfor dette område. 
Samtlige kommuner i museets ansvarsområde har deres egen sagspostkasse hvortil kommunen fremsender 
alle typer af plansager. Det totale antal plansager som Museum Sydøstdanmark har behandlet i 2019 er 
5.966. Disse er blevet screenet og arkiveret. Museet har 25 gange indgivet høringssvar i forbindelse med 
planarbejdet i 2016.  
 
Museet optog, registrerede og indberettede 1.638 genstande/værker/præparater i samlingen. Størstedelen i 
forbindelse med den arkæologiske virksomhed og alle kan relateres til museets forskningsområder. Museet 
anvender gældende standarder for registrering som beskrevet i Dansk Museums Dokumentationsstandard 
og ca. 97 % af museets samling på ca. 228.223 inventarnumre er fuldt registreret.  
Der er indgået en økonomisk aftale med Bevaringscenter Sjælland om konserveringsfagligt bistand, men 
den løbende forvaltning af samlingen og tilsyn varetages af museets egen konservator.  
 
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold  
Museum Sydøstdanmarks driftsgrundlag udgøres ud over egen indtjeningen fra entré, butikssalg og 
eksterne bevillinger til f.eks. forskningsprojekter især af tilskuddet fra den største bidragyder, Slots- og 
Kulturstyrelsen, og dernæst fra de tre kommuner, Køge, Næstved og Vordingborg samt ikke mindst den 
arkæologiske virksomhed. De statslige besparelser på 2% årligt med virkning fra 2016 blev fastholdt i 2019, 
men ophører i 2020. Den eksisterende drifts- og økonomiaftale med kommunerne blev i 2018 forlænget til og 
med 2019. Der blev indgået en ny samdriftsaftale i 2019 for 2020-2025. Den arkæologiske virksomhed i 
2019 steg med 50% i forhold til 2018 og forventes at blive næsten lige så høj i 2020.  
 
Museum Sydøstdanmarks regnskab for 2019 udviser større afvigelser fra budget 2019 på flg. områder:  
Undersøgelser og forskning afviger med ca. 1.1 mio. kr. Afvigelsen ses primært i en forøgelse i antallet af 
forskningsudgravninger, hvoraf størstedelen finansieres af tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, hvorfor 
indtægter herfra ligeledes er steget tilsvarende. 
Samlinger afviger med ca. 1.9 mio. kr. Afvigelsen ses primært i form af et merforbrug på samlinger i 
forbindelse med flytningen af genstande fra museets magasin i Stege til museets ny magasin samt flytning af 
glasmagasin, hvoraf sidstnævnte finansieres af Ny Holmegaard Fonden. 
Formidling og aktiviteter afviger med ca. 2.5 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært periodeforskydning af 
omkostninger til kulturregionsprojekterne Kulturland og Culturepoint samt omkostninger i forbindelse med 
Holmegaard Værk, der er viderefaktureret til Ny Holmegaard Fonden. 
Undersøgelser i henhold til museumslovens kapitel 8 afviger med 7.1 mio. kr. Afvigelsen ses i form af 
usædvanlig stor aktivitet i den arkæologiske virksomhed. Alle udgifter er viderefaktureret til diverse bygherre. 
Museumsbutikker, restaurant og catering afviger med ca. -450.000 kr. Afvigelsen ses primært i form af en 
mindre omsætning, der dog kun er på ca. -170.000 kr.  
Entréindtægterne afviger med -300.000 kr. Dannebrogseffekten kunne mod forventning kun mærkes på 
Danmarks Borgcenter i juli. Det skal bemærkes at Danmarks Borgcenter har forøget sine entréindtægter 
med ca. 30% i forhold til 2018, mens Vikingeborgens indtægter faldt med over 50%. 
 



Årets omsætning udgør 62,5 mio.kr. mod budgetteret 51.6 mio. kr og heraf udgør 40% offentlige drifts- og 
projekttilskud mod 39 % sidste år. Stigningen i forhold til budgettet kan primært henføres til øget aktivitet i 
den arkæologiske afdeling, samt en periodeforskydning i salg af ydelser og materialer til eksterne projekter, 
hvorfor denne afvigelse i forhold til budgettet således ikke har nogen væsentlig resultateffekt, da materialer 
viderefaktureres uden avance.  
Der er i år brugt ca. 1.3 mio.kr. mere en budgetteret på flytning af magasiner, som er en prioriteret 
fremrykning af flyttearbejdet, for at kunne fremskynde de besparelser i husleje mv. Der er til gengæld 
gennemført en række besparelser på drifts- og administrationsudgifter på et tilsvarende beløb.  
Dette medvirker til at museet kan komme ud med et resultat på kr. 20.994 kr., som må betragtes som 
tilfredsstillende i relation til det budgetterede på kr. 205.807 kr.  
 
Museum Sydøstdanmark har i 2019 fokuseret på at skabe hensigtsmæssige arbejdsgange, løbende 
budgetopfølgning på enheds- og afdelingsniveau samt større ensartethed i museets handlemåde og 
økonomistyring. Museet har især fokus på forøgelse af indtægterne i forbindelse med udstillingsstederne. I 
forbindelse med driften af Holmegaard Værk er således udviklet en række nye forretningsområder og 
udarbejdet detaljerede forretningsplaner og budgetter, der kan anvendes på alle museer. I forlængelse heraf 
er etableret en ny Salgs- og marketingsenhed. Et nyt billet- og kassesystem sikrer de data der er 
nødvendige for at kunne træffe de bedste beslutninger i forhold til brugere, vare, priser, aktiviteter mv.  
 
Begivenheder efter balancedagen  
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke 
museets finansielle stilling.  
 
Bestyrelsesarbejdet i 2019  
Der har i 2019 været afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder. I 2019 har bestyrelsesarbejdet især 
koncentreret sig om at indgå en ny samdriftsaftale med de tre tilskudskommuner: Køge, Næstved og 
Vordingborg. Samdriftsaftalens fundament er museets vedtægter samt en ny strategiplan, der rækker frem 
mod 2025. Samdriftsaftalen sætter rammerne for den kommunale samdrift af Museum Sydøstdanmark og 
har til formål at sikre en tydelig og effektiv koordinering af samarbejdet mellem Museum Sydøstdanmark og 
de 3 tilskudsydende kommuner. Aftalen blev indgået i efteråret 2019 og trådte i kraft den 1. januar 2020. De 
nærmere bestemmelser omkring fordeling og regulering af de kommunale driftstilskud fastlægges i særskilt 
økonomiaftale. Den første økonomiaftale er 4-årig og løber fra 2020 til 2024. Aftalen genforhandles i 2023.  
Bestyrelsen har derudover haft fokus på Holmegaard Værk. Holmegaard Værks realisering sker gennem Ny 
Holmegaard Fonden, mens driften placeres hos Museum Sydøstdanmark. Museet har over 200 frivillige og i 
forlængelse heraf har bestyrelsen drøftet og besluttet en frivilligpolitik med virkning fra 2020. Museet har fem 
museums/venneforeninger og har drøftet samarbejdet med disse og besluttet en foreningspolitik. Denne 
politik danner udgangspunkt for nye foreningsaftaler, som museet vil indgå med 
museums/venneforeningerne i 2020. Bestyrelsen besluttede i forbindelse med dette arbejde, at ændre 
vedtægterne således, at repræsentanten fra disse vælges blandt de fem og ikke som tidligere kun af de tre 
gamle foreninger. Dette medfører en ændring af vedtægterne som bestyrelsen besluttede på årets sidste 
bestyrelsesmøde.  
Tinna Damgaard-Sørensen og Tove Dalby Johansen valgte ikke at genopstille til bestyrelsen i 2020. 
 
Bestyrelsens sammensætning i 2019: 
Torben Nielsen, medlem med indsigt i økonomi, ledelse og fonde 
Christian Wedell-Neergaard, medlem med indsigt i regional og national politik  
Anders Ladegaard Bork, politisk valgt medlem udpeget af Køge Kommune 
Linda Frederiksen, politisk valgt medlem udpeget af Næstved Kommune 
Bo Manderup, politisk valgt medlem udpeget af Vordingborg Kommune 
Kasper Johansen, valgt medlem af medarbejderne ved Museum Sydøstdanmark 
Tove Dalby Johansen, medlem med indsigt i lokal forankring valgt af museumsforeningerne til Museum 
Sydøstdanmark 
Tinna Damgård-Sørensen, medlem med indsigt i national og international forskning samt formidling  
Charlotte Fly Andersen, medlem med indsigt i kommerciel drift 
Sune Bang, medlem med indsigt i markedsføring og turisme 
 
Bestyrelsesformand: Torben Nielsen, tidligere Nationalbanksdirektør 
Næstformand: Christian Wedell-Neergaard, medlem af Regionsrådet 



 
Indstilling 
Bestyrelsen godkender Årsrapport og Årsregnskab for 2019. 
 
Bilag:  
Årsrapport  
Årsregnskab  
Revisionsprotokollat 
Regnskabserklæring  
 
Beslutning:  
Bestyrelsen godkendte Årsrapport og Årsregnskab for 2019. 
 

6. Revideret budget 2020  
 
Sagsfremstilling 
Budgettet for 2020 er revideret på baggrund af den viden museet har på nuværende tidspunkt. Afgørende for 
det ny budget er en revidering af Holmegaard Værks forretningsplan, den arkæologiske virksomhed samt 
Coronakrisen.  
Det reviderede budget opererer med at museerne først åbnes ultimo juni – primo juli 2020.  
En kalkule af de økonomiske konsekvens for MS/D med denne horisont vil medføre et tab for museet på 3-
3.5 mio. kr. i form af manglende entréindtægter samt den øvrige omsætning vores gæster lægger under et 
besøg (butikker, spisning, oplevelser, værksteder, etc.). Det er især Holmegaard Værk der har stor 
indflydelse på økonomien, her vurderes tabet at blive på ca. 3 mio. kr. 
Museet har udarbejdet et notat om Coronakrisen, der fortæller om epidemiens betydning for museet og 
hvilke overvejelser og tiltag museet gennemfører i forbindelse med denne.  
Der er desuden udarbejdet et revideret budget specielt i Slots- og Kulturstyrelsens skabelon. 
 
Indstilling 
Bestyrelsen godkender det reviderede budget. 
 
Bilag:  
Revideret budget 
Revideret budget til Slots- og Kulturstyrelsen 
Corona notat 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen godkendte det reviderede budget for 2020. 
 

7. Holmegaard Værk  
 
Sagsfremstilling 
Holmegaard Værk er ramt af Coronakrisen som det fremgår af Corona notatet. Dette betyder at Holmegaarf 
Værk ikke kan indvies og åbnes som planlagt. 
Der planlægges nu en åbning ultimo juni – primo juli. 
 
Indstilling 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Bilag:  
Corona notat 
 
Beslutning: 

https://indd.adobe.com/view/07b81ff7-86bb-4596-a425-09bea101c59b
https://fil.museerne.dk/share/s/ZzZQdG6wRouAQVqh0BRdcg
https://fil.museerne.dk/share/s/VL-ZfHgSRd-LvTmO6hPocQ
https://fil.museerne.dk/share/s/D7KcAIyGTW23KgVmrQ_h1A
https://fil.museerne.dk/share/s/ZNmtMsfzTHiRMoOGbR6PFQ
https://fil.museerne.dk/share/s/ZNmtMsfzTHiRMoOGbR6PFQ


Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 
 

8. Meddelelser 
 
 
Borgring Oplevelsescenter 
Der er udarbejdet et prospekt for museets tredje attraktion: Borgring oplevelsescenter. Med Borgring 
oplevelsescenter vil vi skabe en permanent formidling af den fredede ringborg, der bygger på resultaterne af 
undersøgelserne og et oplevelsescenter, der perspektiverer borgen og varetager den samlede fortælling om 
ringborgene, vikingernes arkitektur, bebyggelse og landskab. Et sådant museum findes ikke i Danmark i dag! 
Oplevelsescentrets samlede anlægsøkonomi er budgetteret til 70 mio. kr. på grundlag af erfaringstal fra 
aktuelle sammenlignelige projekter.  
 
Projektet søges etableret og finansieret gennem fonde og Køge Kommune. Projektet realiseres i nært 
samarbejde med Vallø Stift som grundejer, Slots- og Kulturstyrelsen som fredningsmyndighed og Køge 
Kommune som planmyndighed. Museet er desuden i løbende kontakt med Slots- og Kulturstyrelsen 
vedrørende ansøgningen til UNESCO om ringborgenes optagelse på verdensarvslisten og de deraf følgende 
rammevilkår for oplevelsescentrets udformning og virksomhed.  
AP Møller Fonden har støttet projektet med 15 mio kr. (støttede forskningen med 20 mio. kr.). Aage og 
Johanne Lois-Hansen Fond er ansøgt om støtte. 
Køge Kommune er indstillet på at bidrage med anlægsmidler til Borgring oplevelsescenter. 
 
Borgring forventes at tiltrække 60.000 besøgende om året. Dette vil uvilkårligt have en afsmittende effekt på 
turisme, handel og erhverv i Køge. Borgring ligger fem kilometer fra Køge centrum. For at fremme 
bevægelsen af turister fra Borgring ind til Køge og dermed skabe en positiv effekt for handel og erhverv 
inkluderes Køge Museum, der er placeret i centrum, i formidlingen 
Køge Museum blev i 2015 revitaliseret med nye sikrede montre, udstillinger og særudstillingslokaler. 300 m2 
af disse vil i forbindelse med realiseringen af Borgring blive benyttet til udstilling af de spektakulære 
Sydsjællandske vikingegenstande, der findes i hundredevis.  
 
Museums- og venneforeninger 
Der har været afholdt en række gode møder med Museum Sydøstdanmarks museumsforeninger og 
venneforeninger mhp at indgå samarbejdsaftaler på baggrund af den vedtagne foreningspolitik.  
I møderne har fra foreningerne deltaget bestyrelserne og fra museet bestyrelsesformand, direktør, faglig 
leder for det enkelte museum, eventmanageren og de tre kulturchefer fra kommunerne. 
På baggrund af møderne har museet modtaget diverse referater og input til samarbejdsaftalerne fra alle 
foreninger på nær én. Disse vil nu indgå i udarbejdelsen af de enkelte samarbejdsaftaler, der fremlægges til 
næste bestyrelsesmøde. 
 
Prospekt 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

https://fil.museerne.dk/share/s/iB94WU-fT-Klv9LC2lkq-Q


Bestyrelsesmødet 1.4.2020 
 
 
 
Godkendt                        2020 
 
 
 
 
 
 
Torben Nielsen               Christian Wedell-Neergaard           
Formand  Næstformand 
 
 
 
 
Sune Bang                            Charlotte Fly Andersen                  Dorthe Seierøe Madsen 
 
 
 
 
Bo Manderup-Jensen  Linda Frederiksen                         Anders Ladegaard Bork  
 
 
 
 
Kasper Johansen 
medarbejderrepræsentant 
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