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Bestyrelsen i arbejdstøjet……..
Ovenstående fotos forestiller det meste af SAMMUS’ bestyrelse – nemlig fra venstre Hardy
Jensen, Else Runge Pedersen, John Holmer, Grete Thrane og Per M. Holm – lyttende til
museumsinspektør Nikolai Knudsen, Østfyns Museer. Fotoet er taget af endnu et bestyrelsesmedlem Steen Hjorth, i forbindelse med bestyrelsens seneste møde, som blev holdt i Nyborg
og hvor bestyrelsen altså også fik tid og mulighed til at høre, hvordan det går med
renoveringen af Nyborg Slot og de byggeplaner, der er for at genskabe historien om Nyborg
som landets hovedstad. Planer, som afventer et snarligt udspil til en ajourføring af
Museumsloven.
Fotoet viser også en bestyrelse, som er trukket i arbejdstøjet efter en alt for lang ufrivillig
pause, men heldigvis er det igen muligt at komme videre med vores strategi for at gøre
SAMMUS mere synlig – både for nuværende og kommende medlemmer.
Der har allerede været afholdt en rigtig god generalforsamling og efterfølgende årsmøde på
Koldinghus og snart følger 4 regionalmøder rundt omkring i landet, hvor bestyrelsen håber at
komme tæt på en række museumsforeninger og foreningsdrevne museer.
Snart vil medlemsforeningerne også se et helt nyt initiativ fra SAMMUS – nemlig et tilbud om
at sende deltagere til et kursus, som skal gøre vore medlemmer klogere på brugen af sociale
medier. I første omgang planlægger vi at tilbyde et kursus på (Vest)sjælland og et i
Sønderjylland/Fyn. Kurserne forventes at blive afholdt i foråret 2022, så vær opmærksomme
når vi sender invitationer ud.
Bestyrelsen har også besluttet at fortsætte vores forsøg på at gøre os mere synlige – både
overfor nuværende og potentielle kommende medlemmer. Et af initiativerne vil være, at
bestyrelsesmedlemmerne i den kommende tid vil kontakte alle nuværende medlemmer – især
de medlemmer, som vi ikke så ofte er i kontakt med. En del af snakken med
medlemsforeningerne vil være en forespørgsel om, hvorvidt SAMMUS kunne få lov til at
deltage i lokale museumsforeningers møder – som den berømte flue på væggen. Formålet
hermed skulle være, at bestyrelsen bliver klogere på, hvad der foregår i medlemsforeningerne
mhp. bedre at kunne repræsentere landets museumsforeninger.

Endelig vil bestyrelsen invitere nogle foreningsdrevne museer til et par dialogmøder, hvor vi
håber at kunne blive klogere på, om der kan arbejdes endnu mere målrettet med tilbud til
denne type af medlemmer.
Bestyrelsen håber naturligvis også, at medlemsforeningerne er kommet godt i gang med de
lokale aktiviteter – og at man hen over sommeren har haft mulighed for at komme rundt på
landets museer. Det bliver naturligvis spændende at følge den seneste udvikling på Coronafronten og mon ikke vi alle krydser fingre for, at almindelig omtanke, hygiejne og hensyntagen
til hinanden, vil betyde at vi alle kan fortsætte med at deltage i kulturelle aktiviteter - herunder
museumsbesøg og aktiviteter i museumsforeningerne – hele efteråret og vinteren.
Godt museumsefterår til alle.

Indbetaling af kontingent for 2021
Forud for årets udskudte generalforsamling havde bestyrelsen besluttet IKKE at opkræve
kontingent for 2020 – før generalforsamlingen var afholdt. Derfor har der ikke tidligere i år
været sendt en opfordring til jer om at betale kontingent for indeværende år.
På generalforsamlingen på Koldinghus fremlagde bestyrelsen et par forslag, som har
konsekvens for det kontingent, der nu skal betales for 2021.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om et nyt princip for et gradueret
medlemskontingent. Det betyder konkret, at museumsforeninger eller foreningsdrevne
museer med under 1000 medlemmer fortsat betaler 200 kr. på forening samt 2 kr. pr.
medlem.
Hvis et SAMMUS-medlem har mellem 1000 og 1500 medlemmer, betaler man fortsat 200 kr.
pr. forening, men kun 1,50 kr. pr. medlem.
Endelig skal SAMMUS-medlemmer, som har flere end 1500 medlemmer i fremtiden betale 200
kr. forening samt 1 kr. pr. medlem.

Bestyrelsen fremsatte også et forslag om, hvorvidt SAMMUS-medlemmer i 2021 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 begrænses af mangel på
egne midler.
Med udgangspunkt i en debat herom på generalforsamlingen, har bestyrelsen besluttet at
præcisere at det medlemstal, som skal bruges, når man skal beregne kontingent til SAMMUS,
er det medlemstal, som den enkelte museumsforening eller foreningsdrevne museum selv har
anvendt i forbindelse med jeres senest afholdte lokale generalforsamling.
ALLE MEDLEMMER AF SAMMUS BEDES DERFOR SNAREST INDBETALE KONTINGT
FOR 2021.
Se nærmere i medsendte skema.
OBS Kun sendt til de kontaktpersoner, som medlemsforeningerne har oplyst til
SAMMUS.

Regionalmøder, efterår 2021
I den kommende uge tager SAMMUS hul på efterårets regionalmøder. Vi glæder os meget til
at møde de lokale museumschefer, som vil berette om deres oplevelser efter Coronanedlukningerne og museumsforeningernes rolle – og vi glæder os til at møde

repræsentanter fra en række museumsforeninger og museer, så vi kan udveksle oplevelser
og erfaringer.
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

Skulle der være nogen, som ikke har fået sig tilmeldt, er man altid velkommen – blot man
lige sender 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:
På seneste bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som følger:
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, 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
Suppleant:
Anita Grant - Odsherred Kunstmuseum og Malergårdens Venner
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

