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SAMMUS aflyser årsmøde/generalforsamling 

 

SAMMUS’ bestyrelse har besluttet at aflyse det fysiske årsmøde/generalforsamling, 

som vi først flyttede fra den 14. marts til den 31. oktober på grund af Corona-

situationen i foråret. For nyligt modtog vi en besked fra Arbejdermuseet, hvor 

mødet skulle afholdes, at man skønnede at ikke kunne efterleve myndighedernes 

krav om passende afstand mellem mødets forventede deltagere. 

Bestyrelsen stod nu i den situation, at vi enten skulle finde et nyt sted, hvor mødet 

kunne holdes og div. krav overholdes – eller finde en alternativ måde at afholde 

vores generalforsamling på. 

Vi har altså besluttet sidstnævnte mulighed. Mødet den 31. oktober AFLYSES – og 

denne beslutning er allerede meddelt de foreninger, som havde tilmeldt sig mødet 

og indbetalt betaling for deltagelse vil naturligvis blive tilbagebetalt. 

I stedet har vi valgt at afvikle generalforsamlingen på følgende måde: 

Alle medlemsforeninger vil i løbet af den kommende uge modtage 

a) Bestyrelsens skriftlige beretning for 2019 

b) Det reviderede årsregnskab for 2019 

c) Budget for 2020 

d) Orientering om valg til bestyrelsen. I den forbindelse udsendes bestyrelsens 

kandidater til de poster, der er på valg – men alle foreninger får lejlighed til 

at indsende evt. andre kandidater inden 31. oktober. Hvis der er flere 

kandidater end ledige pladser, vil alle foreninger få lejlighed til elektronisk 

af afgive deres stemmer. 

Vi håber, at alle vore medlemsforeninger har forståelse for den trufne beslutning og 

den valgte løsning. 

Regionalmøder, nov. 2020 

 

Blot til orientering skal oplyses, at SAMMUS forventer at afvikle de 4 annoncerede 

regionalmøder (omtalt i seneste nyhedsbrev) – og ser frem til at modtage jeres 

tilmeldinger til møderne. Møderne gennemføres naturligvis kun, hvis der er et 

passende antal deltagere – og vi kan overholde myndighedernes krav til afstand 

m.m. 

 

 

 

 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: 

Hans Ole Svendsen 

Odsherred Kunstmuseum og 

Malergårdens Venner 

John Holmer 

Museumsforeningen for 

Sydsjælland og Møn 

Flere oplysninger på 

www.sammus.dk 

 

 


