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Så gik den sommer…….. 
 

- og for mange af vore museer er det så tiden, hvor man kan kigge tilbage på en sommer, 

hvor samfundet igen åbnede og hvor hverdagen næsten blev normal. 

Vi har hørt mange museer melde ud om stor travlhed og mange gæster. Så mange, at man 

er tilbage ved – eller lidt over – et ”normalt” museumsår, men desværre hører vi også, at man 

visse steder i landet ikke er helt tilfredse med besøgstallet – især hvis man plejer at have 

besøg af mange besøgende fra udlandet. 

Nu er så også de udenlandske gæster så småt på vej tilbage til Danmark – og dermed også 

til museerne, så vi kan kun håbe på, at det når at smitte lidt af på besøgstallene. 

Givet er det, at ALLE museer har haft et svært år. Vinteren og forårets store Corona-

nedlukning har været en udfordring – trods diverse støtteordninger. Det bliver spændende, 

når museerne inden længe skal kigge på årsregnskaberne. 

For os i museumsforeningerne har det været en fin sommer. Vi har jo kunnet besøge eget og 

andre museer – og mon ikke mange museer er glade for den lokale opbakning, som 

museumsforeningernes medlemmer yder de lokale museum. 

I SAMMUS er vi overbeviste om, at den lokale opbakning gennem museumsforeningerne – 

eller det store arbejde, som frivillige yder på de foreningsdrevne museer – har en stor værdi 

for lokalsamfundene. Museumsforeningerne og de museumsfrivillige er gode ambassadører 

for kulturlivet i landets kommuner – og landets små og store museer er afhængige af denne 

opbakning – men også af det ”pres” som de mange ambassadører kan lægge på landets 

kommunalbestyrelser. For trods støtte fra museumsforeninger er museerne også i endnu 

højere grad afhængige af kommunale midler – og inden længe er lygtepælene igen fyldt med 

plakater med fotos og navne på gode borgere, som stiller sig til rådighed for lokalbefolkninger. 

Så det er måske også nu, at museums-ambassadørerne skal huske at gøre opmærksom på 

de lokale museer – og stille spørgsmål til, hvordan de mange kandidater ser på det lokale 

kulturliv – herunder selvfølgelig museerne – og hvordan de kan være med til at understøtte 

disse vigtige aktiviteter. 

Museerne har brug for gode venner og støtter – i hverdagen og fremadrettet, så yd DIN støtte 

ved at besøge museerne – og ved at gøre museerne synlige i den kommende valgkamp. 

 

Godt museumsefterår til alle. 

 



 

 

Veloverstået generalforsamling og årsmøde. 
 

40 repræsentanter fra 20 medlemsfore-

ninger var mødt frem til den udsatte 

generalforsamling, som SAMMUS afvik-

lede på Koldinghus lørdag den 18. sep-

tember. 

 

Bestyrelsens beretning. 

Generalforsamlingen indledtes med den traditionelle beretning fra bestyrelsen, hvor 

formanden, Steen Hjorth fortalte om bestyrelsens arbejde under Corona-nedlukningen, hvor 

der havde været afholdt 5 bestyrelsesmøder – 2 fysiske og 3 digitale – og en digital 

generalforsamling i oktober måned. Desuden nåede SAMMUS at afholde 3 regionalmøder før 

nedlukningen i 2020 og 1 i september inden 2. store nedlukning. 

Dernæst handlede formandens beretning om den strategi, som bestyrelsen besluttede i 2019 

og siden har arbejdet efter. Meget er igangsat, og flere af de udadvendte aktiviteter – f.eks. 

besøg hos medlemsforeninger – såvel nye som gamle – forventes at kunne afvikles i den 

kommende tid. Endvidere har SAMMUS planer om at tilbyde de første kurser for 

organisationens medlemmer i foråret 2022 – og den igangværende hvervekampagne (som 

foreløbigt har betydet 9 nye medlemmer) skal fortsættes og udvides til også at omfatte de 

foreningsdrevne museer. 

Formanden afsluttede bestyrelsens beretning med at fortælle om den spørgeskemaundersø-

gelse, som bestyrelsen lavede først på året – og som nu er med til at gøre bestyrelsen meget 

klogere på, hvilke forventninger medlemsforeningerne har til SAMMUS – og hvordan vi bedst 

kommunikerer med medlemmerne. 

 

Regnskab og kontingent. 

Kasserer Per M. Holm fremlagde et regnskab, hvor der stort set ikke havde været udgifter, så 

kassebeholdningen pr. 31/12 2020 udgør ca. 90.000 kr., hvilket forsamlingen tog til 

efterretning. 

Efterfølgende fremlagde bestyrelsen forslag om et fremtidigt gradueret kontingent, således at 

foreninger med under 1000 medlemmer fortsat betaler 200 kr. pr. forening og 2 kr. pr. 

medlem – men at større medlemsforeninger slipper lidt billigere. Således skal foreninger med 

et medlemstal mellem 1000 og 1500 i fremtiden betale 1,50 pr. medlem og foreninger med 

flere end 1500 medlemmer betaler 1 kr. pr. medlem. Forslaget blev vedtaget. 

Grundet den flyttede generalforsamling er der endnu ikke opkrævet kontingent for 2020, og 

bestyrelsen ønskede mødedeltagernes tilkendegivelse om, hvorvidt medlemsforeningerne i 

2020 skulle betale normalt kontingent, halvt kontingent eller slet ikke betale kontingent. 

Meldingen fra mødedeltagerne var klar. 19 ud af 20 stemte for normalt kontingent – med det 

gennemgående argument, at det øgende aktivitetsniveau skulle fastholdes og ikke begræn-

ses af mangel på egne midler. 

 

Med næste nyhedsbrev udsendes information ang. betaling af kontingent for 2020. 

 

Vedtægtsændringer og valg. 

Bestyrelsen fremlagde 2 forslag til ændring af organisationens vedtægter. Det første udvidede 

antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 6 – og reducerede samtidigt antallet af suppleanter 

fra 2 til 1. Forslaget blev vedtaget. 

Det anden forslag indsatte en paragraf i vedtægterne, hvoraf det fremgår hvem der tegner 

foreningen og præciserer bestyrelsens økonomiske ansvar. Også dette forslag blev vedtaget. 

 

Ved det efterfølgende valg var der genvalg til Steen Hjorth (Kerteminde Museumsforening), 

Else Runge Pedersen (Aabenraa Museums Venner) og Per M. Holm (Fiskeri- og Søfartsmuseet 

i Esbjerg). Som konsekvens af de vedtagne vedtægtsændringer valgtes Hardy Jensen 

(Vesthimmerlands Museumsforening) også til bestyrelsen. Anita Grant (Odsherred 

Kunstmuseum og Malergårdens Venner) genvalgtes som suppleant. 

Der var ligeledes genvalg til de to revisorer Niels G. Sørensen (Sorø Museumsforening) og 

Bente Sørensen (Blicheregnens Museumsforening). 

 

 

 



 

 

Årsmøde. 

Efter en dejlig frokost indledtes årsmødet med et tankevækkende indlæg fra Flemming Just, 

som er museumsdirektør ved Sydvestjyske Museer og formand for ODM – Danske Museer. 

Indlægget handlede om de udfordringer og muligheder, som museer står i efter Corona-

nedlukninger – og museumsforeningernes fremtidige rolle. Et spændende og inspirerende 

indlæg. Flemmings Just slides vil senere i oktober kunne findes på www.SAMMUS.dk.  

 

   Efter oplægget samledes mødedeltagerne omkring de 

runde borde og snakken og erfaringsud-vekslingen var 

livligt. Bl.a. om følgende temaer: 

 Etablering af netværk af kontaktpersoner ifm. besøg af 

museumsforeninger 

 Hvordan udvikler vi vores museusmforening? 

 Hvordan får vi nye medlemmer i vores 

museumsforening? 

Og snakken gik og gik…… Det er fantastisk så hurtig 

god og relevant kontakt kan skabes mellem engagerede 

museumsforeningsfolk – og at så mange erfaringer kan 

udveksles på så kort tid !!!! 

 

Kulturelt indslag. 

Årsmødet afsluttedes med et indlæg af daglig leder ved Kongernes Samling, Koldinghus – 

Edel Clausen – hvorefter mødedeltagerne havde mulighed for at bese samlingerne på 

Koldinghus. 

 

Tak til alle deltagere for et rigtig godt årsmøde 2021. 

 

 

Regionalmøder, efterår 2021 
 

Efter to gange udsættelser har SAMMUS nu igen inviteret museumsforeninger og 

foreningsdrevne museer til regionale møder 4 steder rundt i landet. 

Der er udsendt invitationer til potentielle deltagere – dvs. de museumsforeninger og 

foreningsdrevne museer, som SAMMUS har kunnet identificere, i en radius af ca. 40 km 

omkring de 4 mødesteder. Alle – uanset om man er medlem af SAMMUS eller ej – er 

velkomne til møderne. 

 

Der er inviteret til følgende møder: 

 

Torsdag den 4. november kl. 18-20 på Holmegård Værk, Holmegård 

Mandag den 8. november kl. 19-21 på Museum Ribes Vikinger, Ribe 

Mandag den 15. november kl. 19-21 på Vesthimmerlands Museum, Aars 

Torsdag den 18. november kl. 15-17 på M/S Museum for Søfart, Helsingør 

 

 

 

 

 

 

 

 

På møderne vil man kunne høre et indlæg ved den lokale museumsdirektør om museernes 

aktuelle vilkår efter Corona-nedlukningerne og museumsforeningernes rolle – samt et 

indlæg om og ved SAMMUS’ formand. 

 

Desuden vil der være afsat tid til erfaringsudveksling og dialog mellem mødedeltagerne. 

 

Formålet med møde er at give mødedeltagerne aktuel viden og mulighed for at møde, 

erfaringsudveksle og skabe relationer til ligesindede fra andre museumsforeninger og/eller 

foreningsdrevne museer. 

 
   

 

http://www.sammus.dk/


 

 

Som nævnt er der udsendt invitationer til potentielle deltagere omkring de 4 mødesteder – 

men ALLE interesserede, som har tid og lyst til at deltage i møderne, er MEGET velkomne. 

I så fald skal man senest 14 dage før mødets afvikling sende en mail til 

kontakt@sammus.dk – husk at oplyse, hvilke møde, du ønsker at deltage i – samt navne på 

deltager(e). Deltagere skal betale 50 kr. for kaffe/brød, der serveres ifm. med mødet. 

Beløbet opkræves på mødet. 

 

 

 
 

 

 

SAMMUS’ bestyrelse: 
Steen Hjorth - Kerteminde Museumsforening 

- tlf. 21 43 07 26 - hjorthsteen@gmail.com  

Per M. Holm - Museumsforeningen for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg  

- tlf. 40 27 10 44 - permholm@stofanet.dk  

Grete Thrane - Designmuseets Venner  

Else Runge Petersen - Aabenraa Museums Venner  

John Holmer - Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn  

Hardy Jensen - Vesthimmerlands Museumsforening  

- tlf. 29 62 02 24 - hardyjensen@email.dk  

 

Suppleanter: 

Anita Grant - Odsherred Kunstmuseum og Malergårdens Venner  

 

OBS – Bestyrelsen har i skrivende stund ikke konstitueret sig efter generalforsamlingen. 

 

Flere oplysninger på www.sammus.dk 

 

 
Dette nyhedsbrev udsendes af SAMMUS – Danske Museumsforeninger. 

 

Hvis du ikke ønsker at modtaget Nyhedsbreve fra SAMMUS, bedes dette meddelt til 

kontakt@sammus.dk 

mailto:kontakt@sammus.dk
http://www.sammus.dk/

