SAMMUS Nyt nr. 55
Februar 2020

Fotos: www.arbejdermuseet.dk

Invitation til SAMMUS årsmøde 2020
Som omtalt i Nyhedsbrev nr. 54 afholder SAMMUS – Danske Museumsforeninger årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 14. marts 2020 på
Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Årsmødet afvikles efter flg. dagsorden:

Læs om




Programmet for
årsmødet 14/3 2020
Kontingent 2020

SAMMUS og
Facebook.
 Regionalmøder

11.00 Ankomst, kaffe og croissant. Mødested: Arbejdermuseets billetsalg.
11.30 Velkomst (SAMMUS & Arbejdermuseets Venner)
11.45 Generalforsamling iflg. vedtægterne (kan findes på www.sammus.dk/
Hvem er vi?)
Til orientering kan oplyses, at Hardy Jensen (Vesthimmerlands
Museumsforening) og Grete Thrane (Designmuseets Venner) er på valg
– og begge er villige til at modtage genvalg.
Hans Ole Svendsen modtager desværre ikke genvalg som suppleant.
I forbindelse med beretningen vil orientere om resultaterne af den nye
strategi og bestyrelsen vil også gerne debattere et forslag om evt. at
ændre kontingentet for store medlemsforeninger.
13.00 Kort introduktion til Arbejdermuseet.
13.15 Mulighed for besøg i Arbejdermuseets udstillinger.
14.15 Frokost i museets restaurant Ølhalle
15.00 Årsmødet genoptages. Der lægges op til en debat om bl.a.
- Museumsforeningernes behov og udfordringer
- Museumsforeningernes rolle som del folkelige røst i museernes
bestyrelser
- Erfaringsudvekslinger/netværk……
Der serveres kaffe og dagens kage.
16.00 Afslutning

Side 1

Det bliver en spændende dag med
fokus på en række spændende temaer
og debatter, som forhåbentligt kan
inspirere deltagerne i årsmødet – men
også være med til få SAMMUS til at
spille en større rolle – både lokalt,
regionalt og nationalt.
Vi glæder os til at se jer.

Vigtigt:
Vær venligst opmærksom på, at årsmødet i sidste nyhedsbrev blev
annonceret til at begynde kl. 10.30. Af hensyn til jyske og fynske
medlemmers mulighed for at deltage, er starttidspunktet ændret til kl.
11.30 (men stadig med mulighed for kaffe/croissant fra kl. 11.00)
Årsmødegebyr: Kr. 250,00 pr. person indbetales inden årsmødet til
SYDBANK på konto: Reg.nr. 7910 Konto nr. 0185408
Tilmelding sendes til kasserer, Per M. Holm senest 1. marts 2020
E-mail: permholm@stofanet.dk – Tlf.: 40 27 10 44
Evt. spørgsmål i forbindelse med årsmødet kan rettes til formanden, Steen
Hjorth, E-mail: hjorthsteen@gmail.com - Tlf.: 21 43 07 26

SAMMUS’ bestyrelse.
Formand:
Steen Hjorth
Kerteminde Museumsforening
tlf. 21 43 07 26
hjorthsteen@gmail.com
Næstformand:
Hardy Jensen
Vesthimmerlands
Museumsforening
tlf. 29 62 02 24
hardyjensen@email.dk
Kasserer:
Per M. Holm
Museumsforeningen for
Fiskeri- og Søfartsmuseet
tlf. 40 27 10 44
permholm@stofanet.dk
Grete Thrane
Designmuseets Venner
Else Runge Petersen
Aabenraa Museums Venner
Suppleanter:

KONTINGENT for 2020

Hans Ole Svendsen
Odsherred Kunstmuseum og
Malergårdens Venner

Med dette nyhedsbrev fremsendes skema til indberetning af jeres

John Holmer
Museumsforeningen for
Sydsjælland og Møn

medlemstal samt info om indbetaling af kontingent – 200 kr. + 2 kr. pr.
medlem. Kontingentet bedes snarest muligt indbetaling til
landsorganisationens kasserer Per M. Holm. Vær venligst opmærksom på,

Flere oplysninger på
www.sammus.dk

at vi på det medsendte skema, bedes om, at I opgiver to kontaktpersoner
til jeres forening, som fremover begge vil modtage nyhedsbreve og div.
informationer fra SAMMUS.

SAMMUS på Facebook
Selv SAMMUS må følge med tiden….!!! – og nu har vi også kommet på
Facebook. Vi er ikke de store ”Facebook-hajer” (endnu) – og prøver os
famlende frem – men håber at vi kan få øget kommunikationen mellem
landsorganisationen og medlemsforeningerne. Så følg os – og brug muligheden
for at følge med – og for at blande jer, hvis I får lyst hertil.

REGIONALMØDER, februar 2020
Hvis din forening hører hjemme i Aabenraa Kommune og/eller Museum
Sønderjylland – Museum Vestsjælland eller på Fyn, så vær opmærksom på at
tilmeldingsfristen for de nye spændende regionalmøder nærmer sig.
Invitation og reminder er sendt til alle museumsforeninger eller
foreningsdrevne museer i de 3 områder.
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