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Årsmøde/generalforsamling
Det vigtige først:
SAMMUS’ bestyrelse har besluttet, at det udsatte årsmøde/generalforsamling
nu afholdes LØRDAG D. 18. SEPTEMBER 2021 på KOLDINGHUS.
Vi håber – og tror – at det midt i september igen vil være muligt at mødes, så
efter ca. 1½ år uden aktiviteter genstarter SAMMUS med et årsmøde og en
generalforsamling, hvor alle sejl er sat.
Vi har reserveret et lokale på Koldinghus – og vi forventer at kunne byde på et
par spændende faglige indlæg, foruden en spændende ”live”-generalforsamling med informationer, debat og erfaringsudveksling.
Nærmere om årsmøde/generalforsamling følger – bl.a. endelig invitation og
orientering om, hvordan I tilmelder jer.
I første omgang opfordres I til at reservere dagen.
Vi GLÆDER os til at se så mange, som det er muligt.
- og for en god ordens skyld: Årsmødet/generalforsamlingen gennemføres
naturligvis kun, hvis myndighederne tillader det.

Udsættelse af regionalmøder.
I sidste nyhedsbrev udtrykte vi håb om, at forårets 4 planlagte regionalmøder
ville kunne gennemføres.
MEN – i skrivende stund er museerne stadigt nedlukkede og det er kun muligt
at samles 5 personer. Hvad der sker efter 5. april, når de nuværende restriktioner ophører, er der kun ganske få, der ved. SAMMUS’ bestyrelse gør det i
hvert tilfælde IKKE.
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Usikkerheden for hvad vi må og hvornår vi må, har derfor
fået bestyrelsen til endnu engang at udsætte de planlagte
regionalmøder. Møderne skulle have været afholdt efteråret
2020, men blev udsat til foråret 2021 – og bliver nu altså
udsat til efteråret 2021.
Ærgeligt - fordi regionalmøderne er et vigtigt element i
SAMMUS’ nye strategi, hvor møder tæt på medlemsforeningerne skal være med til at gøre SAMMUS mere synlig – og
relevant for medlemmerne.

med demens, og dennes familie, og museet er dermed blevet et demensvenligt museum.

Nu er planen, at der afholdes regionalmøder i Aars, i Helsingør, i Fensmark og i Ribe i oktober/november 2021.
Vi glæder os MEGET til at se museumsforeninger/foreningsdrevne museer i en radius af ca. 40 km. omkring de 4 byer.

SAMMUS håber snart at kunne invitere til flere
dialogmøder.

Aktiviteter i en Corona-tid
Nogle museumsforeninger er begyndt at tænke på, hvad der skal ske, når museerne igen (snart) genåbner – og foreningernes medlemmer igen få lejlighed
til at besøge deres museer.
Således også Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn, hvor man har
kunnet glæde sig over, at medlemmerne er flinke til at betale kontingent – om
end det er begrænset, hvad man kan få til gengæld for kontingentet på grund
af museerne nedlukning. Men nu har museumsforeningens bestyrelse besluttet sig for at bruge de indkomne kontingentbetalinger til at motivere foreningens medlemmer til at besøge de mange lokale museer, når dette igen bliver
muligt.
Foreningen har nemlig besluttet af refundere 50 kr. pr. entré ved medlemmernes første 3 museumsbesøg efter museernes genåbning. Tilbuddet gælder
ved besøg på alle 28 forskellige museer, der findes i Vordingborg kommune.
Vi modtager stadig gerne små beretninger om, hvad museumsforeningerne
har gjort, gør og oplever i Corona-tiden.
Send jeres historie til kontakt@sammus.dk

Museumsgården i Keldbylille v/Stege
er en af de 28 museer i Vordingborg
Kommune, som man kan besøge med
rabat, når museerne åbner igen.

Har du nyt, ideer eller
kommentarer til nyhedsbrevet?
Skriv til
kontakt@SAMMUS.dk

Velkommen til et nyt medlem
Sognefogedgården i Frederikshavn - et lille stykke lokalhistorie
Museet Sognefogedgården er et lille frivilligdrevet museum i Frederikshavn.
Gården, som i dag ligger inde midt mellem industri og parcelhuse, kan med
sikkerhed føres tilbage til 1713, hvor gården var en fæstegård under Knivholt Hovedgaard. Her fortæller vi den almindelige frederikshavners historie
fra området, og den sidste ejers historie, gennem anekdoter på rundvisninger.
Museet er et levende museum, hvor mange af de frivillige går klædt ud i fordums klædedragt, og hvor høns og ænder går rundt på gårdspladsen mellem
gæsterne, og ponyerne går i folden på marken ved siden af gården - ren Morten Korch idyl.
Museets frivillige
Museets frivillige blev sidste år undervist i hvorledes man møder en person
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MUSEET SOGNEFOGEDGÅDEN
Mellergårdsvej 3
9900 Frederikshav

med demens, og dennes familie, og museet er dermed blevet et demensvenligt
museum.
De frivillige har dannet forskellige laug, som med hver deres opgaver er med
til at drive den gamle museumsgård.
De frivillige bruger hvert år det som svarer til 2,5 fuldtidsstilling på museet,
men det er svært at skaffe frivillige nok.
Støtte til driften
Museet har tidligere fået støtte på ca. 15.000 kr. om året, fra Knivholt Hovedgaard, til driften (el, vand og forsikringer). Vi har hele tiden ønsket at vi fik
en officiel anerkendelse fra Frederikshavn kommune, som tilskudsberettiget.
Fra bestyrelsens side blev der lavet et meget stort benarbejde for at nå det
mål, og den 10. marts 2021 lykkedes det endelig at blive anerkendt som en del
af kommunens kulturarv.
Vi er nu kommet på kommunens finanslov, og fra budgettet for kulturarv vil
vi fremover få 15.000 kr. årligt som driftstilskud.
Ud over støtten kommer museets indtægter fra medlemskab af foreningen,
entré, salg i kiosken, loppemarkeder og sponsorater.
Som nyt medlem af SAMMUS ser vi frem til et godt samarbejde med og i organisationen.
Se mere om museumsgården på www.sognefogedgården.dk , Facebook, Instagram, YouTube, TripAdvisor eller Google.
Velkommen til Museum Sognefogedgården.

Kontingent for 2021
Intet er normalt for tiden !!!
Normalt ville vi i forbindelse med årsmødet/generalforsamlingen have besluttet kontingentet for 2021 – men det har vi jo af gode grunde ikke kunnet gøre.
Bestyrelsen har besluttet at opfordre alle medlemmer til vente med at tænke
på kontingent til SAMMUS før generalforsamlingen den 18/9 er afholdt.
Bestyrelsen har egentlig mest lyst til ikke at opkræve kontingent for 2021 –
eller i det mindste opkræve et reduceret kontingent, da det jo er meget begrænset, hvad vi har kunne tilbyde vore medlemmer det seneste årstid.
Det er jo imidlertid generalforsamlingen, der beslutter, hvad der skal opkræves i kontingent, så vi afventer altså generalforsamlingen og hvad der måtte
blive bestemt på denne.

Nyt fra museumsforeninger
Hvis du vil dele informationer om/fra DIN museumsforening med andre
af SAMMUS’ medlemmer, er du velkommen til
at kontakte os via
kontakt@SAMMUS.dk

Sidste nyt fra SAMMUS


Foranlediget af en forespørgsel fra Frederikshavn Kommune, har SAMMUS sendt kommunen vore anbefalinger til, hvorfor og hvordan en
kommune kan støtte et lokal foreningsdrevent museum.



Foranlediget af en forespørgsel fra en medlemsforening, har SAMMUS
sendt en skrivelse til Kulturministeriet og Folketingets Kulturudvalg
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hvori vi forholder os til
problematikken omkring i

i forbindelse med en om- og tilbygning til Nyborg Slot.
Projektet blev kort før jul stoppet af Miljø- og Fødevareklagenævnet –
midt i en igangværende stor renovering af den eksisterende bygning.
Konsekvensen af denne beslutning er bl.a. man ikke kan få adgang til
slottet, idet nye adgangsforhold var en del af det nye projekt. Både medlemmer af de lokale museumsforeninger – og gæster i øvrigt – vil således
kunne se frem til en yderligere lukning af slottet – udover de 4 år, hvor
slottet allerede har været lukket for publikum – mens et nyt projekt udarbejdes.




Som et led i SAMMUS’ strategi igangsættes der her i foråret en kampagne
for at få flere museumsforeninger og foreningsdrevne museer til at melde
sig ind i SAMMUS.
SAMMUS har konstateret, at der stadig er mange museumsforeninger
(66) tilknyttet de 97 statsanerkendte museer, som IKKE er medlem af
SAMMUS. Disse museumsforeninger vil nu blive kontaktet og opfordret
til at melde sig ind i museumsforeningernes organisation.
I efteråret vil en lignende henvendelse blive sendt til de foreningsdrevne
museer.
Ligeledes som et led i SAMMUS’ strategi vil organisationens nuværende
medlemmer snart modtage et lille spørgeskema, som skal bruges til at
gøre bestyrelsen klogere på, hvad de nuværende medlemmer i grunden
forventer at deres medlemskab af organisationen. Vi håber, I vil tage godt
imod skemaet, udfylde det og returnere det til SAMMUS.

- og så er der vel kun tilbage at krydse fingre for, at museerne snart genåbner,
så vi igen kan komme på besøg – på vores eget og de mange andre spændende
museer, der findes rundt omkring i landet.
Vi er sikre på, at museerne er klar til at modtage gæster – med afstand, håndsprit og hvad der skal til.
En lille suk er dog, at man også kan håbe, at hverdagen snart igen bliver så
normal som muligt igen. Gerne så normal, at man kan besøge et museum uden
først at skulle booke billet og tilladelse til at være på museet i et bestemt tidsrum. Ofte er et spontant besøg på et museum, en stor og god oplevelse. For
komplicerede regler for billetsalg, kan koste museerne besøgende. Og det vil
da være ærgeligt !!!!
God påske – (og god genåbning !!!)
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SAMMUS’ bestyrelse:
Formand:
Steen Hjorth
Kerteminde Museumsforening
tlf. 21 43 07 26
hjorthsteen@gmail.com
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Kasserer:
Per M. Holm
Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg
tlf. 40 27 10 44
permholm@stofanet.dk
Sekretær:
Grete Thrane
Designmuseets Venner
Else Runge Petersen
Aabenraa Museums Venner
John Holmer
Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn
Suppleanter:
Næstformand:
Hardy Jensen
Vesthimmerlands Museumsforening
tlf. 29 62 02 24
hardyjensen@email.dk
Anita Grant
Odsherred Kunstmuseum og
Malergårdens Venner
Flere oplysninger på
www.sammus.dk

