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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Sagsfremstiling 
Godkendelse af dagsorden 
 
Beslutning:  
Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Sagsfremstiling 
Godkendelse og underskrivning af referat 
 
Bilag:  
Referat: https://fil.museerne.dk/share/s/6Llp7Hm1TiyB4eGREeSiIA 
 
Beslutning:  
Godkendt 

3. Konstituering af bestyrelsen  
 
Resume 
Bestyrelsen skal i henhold til sine vedtægter §9, stk. 4 konstituere sig med en formand og næstformand 
efter hvert nyvalg og kan fastsætte et årligt vederlag. Bestyrelsens ønske om en kompetence inden for 
markedsføring foreslås besat med direktør Sune Bang, Kommunikationsbureauet København. 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og næstformand.  
Bestyrelsen fortsætter hidtil praksis således at bestyrelsesformanden får et vederlag på 30.000 kr., 
Næstformanden et vederlag på 15.000 kr. og de øvrige bestyrelsesmedlemmer et vederlag på 5.000 kr. 
Sune Bang indstilles som nyt bestyrelsesmedlem. 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen skal i henhold til sine vedtægter §9, stk. 4 konstituere sig med en formand og næstformand 
efter hvert nyvalg. 
I henhold til vedtægterne §9, stk. 7 kan hvert medlem af bestyrelsen modtage et årligt vederlag, der 
fastsættes i henhold til hvervets art og omfang. Det årlige vederlag for det pågældende år fastsættes af 
bestyrelsen og er offentligt. 
Bestyrelsen består af 9 medlemmer og foreslås udvidet til 10 medlemmer således, at den ønskede 
bestyrelsespost med kompetence inden for markedsføring besættes. Til denne post indstilles direktør Sune 
Bang, Kommunikationsbureauet København. 
Sune Bang har 23 års erfaring med reklame- og kommunikationsrådgivning: På Courage/BDDP, Grey 
København, Propaganda og som direktør for Young & Rubicam. Sune Bang har arbejdet for: Nykredit, Arla, 



Coca Cola, Tivoli, Politiken, PANDORA, Danmarks Indsamling, Læger uden Grænser, DR, Ældre Sagen, Børns 
Vilkår, Rådet for Sikker Trafik, SoSu-skolerne m.fl. 
 
Bilag:  
Forretningsorden: https://fil.museerne.dk/share/s/wWnS90RLRFK-uTg5miomcg 
Vedtægter: https://fil.museerne.dk/share/s/wHxsgvMCTyqEy_8iNtEN3g 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen konstituerede sig selv med Torben Nielsen formand og Christian Wedel-Nergaard som 
næstformand.  
Bestyrelsen fortsætter hidtil praksis således at bestyrelsesformanden får et vederlag på 30.000 kr., 
Næstformanden et vederlag på 15.000 kr. og de øvrige bestyrelsesmedlemmer et vederlag på 5.000 kr. 
Bestyrelsen godkendte forretningsordenen.  
Sune Bang indstilles som nyt bestyrelsesmedlem. 
 

4. Årsrapport og Årsregnskab 2017 
 
Resume 
Der fremlægges Årsrapport og Årsregnskab for 2017 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender Årsrapport og Årsregnskab for 2017. 
 
Sagsfremstilling 
Årsrapport og Årsregnskab gennemgås ved henholdsvis direktør og revisor. 
 
Bilag:  
Årsrapport: https://fil.museerne.dk/share/s/GtndUYeYTrCwkTHqssPPnA 
Årsrapport regnskab: https://fil.museerne.dk/share/s/f5kDl_FAQ_6w88iodQz4LA 
Ajourføringsprotokol: https://fil.museerne.dk/share/s/U0-Eo_3sSvi882pbLGzn4w 
Regnskabserklæring: https://fil.museerne.dk/share/s/lXByvQuwSwSyvjK5VA4SCA 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen godkendte Årsrapport og Årsregnskab for 2017. 
  

5. Det Ny Holmegaard 
 
Resume 
DNH´s anlægsfond er under stiftelse. En bestyrelse er udpeget. Der er udarbejdet en masterplan inkl. 
økonomi, tidsplan og organisationsplan. 
Museum Sydøstdanmark stifter anlægsfonden og bidrager med 100.000 kr. til grundkapitalen. 
Bestyrelsesformand og direktør orienterer om projektets fremdrift. 
 
Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager punktet til efterretning. 
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Sagsfremstilling 
Det Ny Holmegaard (DNH) bliver et kulturhistorisk museum, hvis emne og ansvar er de kreative erhvervs 
historie fra industritidens begyndelse i 1820erne til i dag. DNHs samarbejdspartnere bringer det historiske 
materiale ind i nutiden og bruger det til uddannelses-, oplevelses- og erhvervsmæssige formål. 
DNHs aktiviteter er placeret i den gamle glasfabrik, en ny ankomstbygning samt i nyrenoverede tørvehaller. 
Desuden råder DNH over tre bevaringsværdige arbejderboliger fra 1820’erne, Holmegaards 
kontorbygninger fra 1890 og kunsthåndværkernes atelier, der alle ligger på Glasværksvej, på vej op mod 
det gamle fabriksanlæg. Endelig udgør glasbyens skolebygning og et stort udendørs areal på fabrikkens 
bagside et potentiale i forhold til aktiviteter og udendørs formidling i Holmegaard Mose. 
 
Visionen 
Formålet med Det Ny Holmegaard er at anvende Danmarks eneste bevarede glasværk og Nordens største 
glassamling til at fortælle historien om industrialiseringen og til at genindføre kunsthåndværkets viden, 
æstetik og kvalitet i den danske kultur. 
 
Anlægsfond  
Der er udarbejdet Stiftelsesdokument til Ny Holmegaard Fonden. 
Stiftere bliver Museum Sydøstdanmark. 
 
Grundkapitalen på 300.000 kr. sikres gennem donation fra henholdsvis Sparekassen Sjælland (200.000 kr.) 
og Museum Sydøstdanmark (100.000 kr.) 
 
Den første bestyrelse består af: bestyrelsesformanden for Museum Sydøstdanmark, Torben Nielsen som 
bestyrelsesformand, og bestyrelsesmedlemmerne Anne Skovbro Andersen (filantropidirektør, Realdania), 
Carsten Rasmussen (borgmester, Næstved Kommune) og Hanne Dollerup (direktør, Næstved Kommune).  
 
Som fondens revisor indtræder statsautoriseret revisor Ole Nørrelund Hansen, Beierholm 
Revisionspartnerskab, Vordingborg, der også er revisor for Den selvejende institution Museum 
Sydøstdanmark. 
 
Som direktør udpeges Museumsdirektør Keld Møller Hansen, Museum Sydøstdanmark. 
 
Som tilforordnet deltager udpeges Centerchef Kim Christoffersen Dawartz, Næstved Kommune. 
 
Varetagelse af fondens sekretariatsforretninger: Museum Sydøstdanmark 
 
JuraLex IVS (CVR nr. 39241056) bistår ved cand.jur. Christian von Benzon med anmeldelsen m.v. af 
fondsstiftelsen, og JuraLex IVS er i den forbindelse bemyndiget til på vegne af fonden at foretage og 
underskrive anmeldelse af fondsstiftelsen til registrering samt hertil hørende forretninger. 
 
Når fondsstiftelsen er på plads, går realiseringen af projektet officielt i gang, og de første skridt bliver at få 
overdraget til fonden såvel ”glasværkshovedbygningen”, som ”Tørvehallerne” (som Byrådet i Næstved 
Kommune netop har besluttet af overdrage vederlagsfrit til den kommende anlægsfond). 
 
Organisation  
I forbindelse med fondsoprettelsen 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 Keld Møller Hansen. 
Til projektsekretariatets ansvarsområder knyttes tværprofessionelt sammensatte arbejdsgrupper. 
Gruppernes sammensætning skal sikre at opgaven bliver løst og repræsentation og tilstedeværelsen af alle 
relevante interessenter/aktører. 
Organisationen er nærmere beskrevet i en masterplan. 
 
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.  
 
På bestyrelsesmødet den 18.4.2017 orienteres om projektets fremdrift. 
 
Bilag:   
Masterplan: https://fil.museerne.dk/share/s/79V3b1abQiuWtj9GKJj0MQ 
Stiftelse: https://fil.museerne.dk/share/s/0FClLtbLTN20ve8_XZaROA 
Gavebrev: https://fil.museerne.dk/share/s/NGY6A4QYTpqgTi6GEcy0PQ 
 
Beslutning:  
Bestyrelsen tog punktet til efterretning. 
 

6. Meddelelser 
 
Kvalitetsvurdering 
På en karakterskala med fire niveauer, får museet den højeste karakter. Den flotte bedømmelse begrundes 
bl.a. i en succesfuld fusion af de tre statsanerkendte museer; Køge Museum, Næstved Museum og 
Vordingborg Museum. Fusionen har bidraget til et væsentligt kvalitativt løft i hele Museum 
Sydøstdanmarks virkeområde. 
Slots- og Kulturstyrelsen skriver: 
”Museet har de seneste år udviklet sig til en betydelig attraktion. Et professionelt drevet museum med høj 
grad af nytænkning og en eksperimenterende og innovativ tilgang til måden at drive museum og forretning 
på til inspiration og gavn for det samlede museumsvæsen.” 
https://fil.museerne.dk/share/s/UJSkKQNCRvmjYVWjQZ0iOw 
 
UNESCO 
I 2017 arbejde museet ihærdigt, sammen med Køge Kommune, på, at Vikingeborgen Borgring kan blive 
UNESCO verdenskulturarv.  Sammen med de øvrige fire vikingeborge blev indsendt en ansøgning om 
optagelse som verdenskulturarv i en serienominering. UNESCO har i februar optaget borgene på ”tentativ-
listen” og i løbet af 2018 skal udarbejdes en egentlig ansøgning.  
 
Museum+Heritage Award 
For første gang i Museum Sydøstdanmarks historie er museet nomineret til den prestigefyldte britiske 
museumspris ”Museum+Heritage Award” for projektet ”Vikingeborgen”. 
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Nomineringen viser, at museets benhårde satsning på at opbygge egen udstillingsafdeling har båret frugt. 
Når man ser listen over de andre nominerede, stikker Museum Sydøstdanmark ud som det eneste museer, 
der ikke har samarbejdet med store eksterne udstillingsarkitekter. Det viser os, at det vi gør er ganske 
specielt. Samtidig ser museet nomineringen som en blåstempling af de form- og formidlings-mæssige greb 
vi stædigt dyrker, i vores jagt på at forstærke formidlingen af historien bedst mulig.  
Om museet vinder prisen bliver afgjort ved en prisceremoni i London den 16. maj. Hvis man ønsker at se 
hvem de andre nominerede er, så findes de her: 
http://awards.museumsandheritage.com/awards-2018/ 
 

7. Evt. 
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