
Nyhedsbrev med korrespondancen mellem Vordingborg kommune, Museum Sydøstdanmark og 
bestyrelsen/formanden 

Dette nyhedsbrev bliver udsendt for at berette om kommunikationen mellem ovennævnte parter i det seneste år. 

Det skal bemærkes, at der i ovennævnte forløb ikke har været EN eneste henvendelse fra foreningens medlemmer 
til Formanden i foreningen Museumsgårdens venner.  

Formand for museumsforeningen John Holmer har i fredags (16. oktober) orienteret mig om, at der er flere 
medlemmer der har henvendt sig til ham for at drøfte sagen og bedt ham om at finde en løsning. Ærgerligt at de 
medlemmer ikke samtidigt har henvendt sig til bestyrelsen for at orienterer os. 

Bestyrelsen har valgt at lave dette meget lange nyhedsbrev fordi vi gerne vil give alle medlemmer det fulde indblik 
i den korrespondance der har været i det forgangne år. Vi har ikke siddet på hænderne og bare ladet stå til. Men 
selv de stærkeste kæmper forgæves imod Vordingborg kommune. Jeg håber I vil kunne læse af nedenstående, at 
vi flere gange har fået bekræftet på mail, at der ikke ville ske ændringer i den måde Museumsgården blev drevet 
på. MEN, MEN, MEN, sådan forholdt det sig alligevel ikke. Min og bestyrelsens tillid til Jesper Kjærulf er ikke 
længere eksisterende og vi ønsker ikke at indgå et samarbejde med Vordingborg kommune om associeret 
museum.  

En sådan aftale betyder, at frivillige skal drive en virksomhed for Vordingborg kommune på Museumsgården som 
omfatter varetagelse af økonomi, personale, opgaver med opsyn, vedligeholdelse af bygninger, ude områder, 
butik, rengøring m.m. 

Håber det giver jer indsigt at læse nyhedsbrevet og samtidig giver jer en forståelse for, at den nuværende 
bestyrelse har været nødsaget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Mere om den på sidste side.  

Det hele starter 21. Oktober 2019 da bestyrelsen får denne mail fra Kulturchef Jesper Kjærulf 

Til  Museumsgårdens venner. 

Skriver til jer på vegne af Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid. 

 Udvalget vil meget gerne mødes med jer.   

 Baggrunden er, at Kulturstyrelsen har udfærdiget en kvalitetsvurdering af Museum Sydøstdanmark. 

I den anbefaler styrelsen at Museet skal overveje om antallet af mindre museumsafdelinger er hensigtsmæssigt, 
eller om der kunne findes andre konstruktioner der kan give muligheder at udvikle afdelingerne. 

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid ønsker på den baggrund at have en dialog med jer om I har eventuelle ideer eller 
ønsker som kan medvirke til udvikling af Museumsgården. 

Håber at I vil kunne afsætte tid til dette. Jeg vil foreslå at mødet afholdes på Vordingborg Rådhus. 

 Jeg har vedhæftet uddrag for evalueringen af Museum Sydøstdanmark så I kan se Kulturstyrelsens formuleringer. 

 Venlig hilsen 
Jesper Kjærulff 
Chef 
 

Uddrag af kommentarer fra Kvalitetsvurdering af Museum Sydøstdanmark: 



Formidlingen varierer fra analog, on site formidling med begrænset variation i formidlingsgreb og -format på Køng 
Museum og Museumsgården, hvor formidlingen planlægges og gennemføres af frivillige/museets støtteforeninger 
efter driftsaftaler med museet, over visse fornyelseselementer i Helligåndshuset og Boderne, til helt nyudviklet 
formidling på Dan- 16 marks Borgcenter, Køge Museum, Vikingeborgen, hvor der eksperimenteres med nye 
teknologier, medier, grafik mv. samt tydeliggørelse/branding af forskningen bag.  

Der udestår stillingtagen til den videre udvikling af Helligåndshuset samt særligt Køng Museum og Museumsgården 
med henblik på at sikre øget faglig standard og relevans for brugerne. Der er tale om store og ressourcekrævende 
udviklingsopgaver, der visse steder både omfatter udvikling af formidlingen og restaurering af bygningsmasse.  

Boderne, hvor museet i dag formidler Kähler-samlingen, forventes afviklet og integreret i Det ny Holmegaard 

Det er ikke tilfredsstillende: 

at dele af museets formidling (Køng Museum og Museumsgården) udelukkende varetages af frivillige/museets 
støtteforeninger, og at der ikke er planer til sikring af øget faglig standard.  

at museet ikke har sikret valide data i den nationale brugerundersøgelse siden 2012. Slots- og Kulturstyrelsen 
anbefaler:  

at museet foretager en vurdering af, hvilke af de 8 besøgssteder, der har størst potentiale og bedst understøtter 
museets videre udvikling med henblik på nødvendig prioritering af, hvad museet skal bruge ressourcer på at 
opretholde og dermed videreudvikle.  

at museet prioriterer at deltage i den nationale brugerundersøgelse i 2017 og fremover og skaber nødvendig 
praksis til indsamling af tilstrækkelige besvarelser. 

Bevaringscenteret bemærker dog, at bevaringsforholdene er særligt problematiske på Museumsgården, Kähler-
magasinet i kælderen under Boderne, magasinet i Sukkerfabrikken i Stege og magasinet i Lellinge med ringe klima- 
og sikringsforhold, skadedyr og ringe lys- og rengøringsforhold mv. Bevaringscenteret vurderer, at disse lokaliteter er 
uegnede til museumsbrug. Også Helligåndshuset, Møns Museum (incl. magasiner og pakhus), Køng Museum og det 
eksterne magasin i Vordingborg har visse problematiske bevaringsforhold. 

Mødet bliver afholdt på Museumsgården 11. November 2019 

Som det fremgår at indbydelsen er der ikke anført at det handler om associeret  museum, men det er faktisk den 
dagsorden vi bliver præsenteret for da Jesper og de 2 politikere Karina Fromberg og Brit Skovgård indleder mødet. 
Ingen i vores bestyrelse har noget kendskab til hvad det vil sige at være et associeret museum, men vi for at vide at 
det kun er en mindre ændring i forhold til det vi kender i forvejen. Vi får stukket denne brochure i hånden med 
besked om, at den kan vi læse og vende tilbage med et svar. 







Vi stiller spg. til fremtidigt tilskud, nuværende driftsudgifter som er meget relevant viden for at kunne tage 
beslutninger og indgå en sådan aftale. Oplysninger som vi beder Jesper Kjærulf om at vene tilbage med så vi i 
bestyrelsen kan drøfte det efterfølgende. På mødet er der et flertal i bestyrelsen der meddeler, at de ikke har 
interesse i at indgå i sådant et samarbejde. 

Efter mødet hører vi intet fra Jesper Kjærulf hvilket vi sidestiller med, at sagen er lukket. 

26.11.2019 er der en artikel i Sjællandske hvor Jesper Kjærulf udtaler, at Venneforeningen ”ikke er afvisende overfor 
tanken”. Så må vi i bestyrelsen spørge os selv om vi har deltaget i samme møde? I hvert fald har vi langt fra samme 
oplevelse af mødet som Jesper Kjærulf udtrykker i artiklen som er vedhæftet herunder. 

 

Her skal det bemærkes, at vi intet hører fra hverken Jesper Kjærulf, Karina 
Fromberg eller Brit Skovgård efter mødet er afholdt. Man kan måske sige, at 
nedenstående avisartikel er deres referat fra mødet.  

Et referat som bestyrelsen på ingen ville kunne godkende hvis vi var blevet spurgt.  

 





2019 er gået og der er stadig ikke noget nyt før denne artikel kommer i Sydsjællands Tidende 19. Februar 
2020. Igen uden nogen form for information til de berørte museer inden det bringes i avisen  

 



24. februar får vi denne invitation fra Keld Møller 

Kære Lotte 

Vi vil gerne invitere til et møde med Museumsgårdens venners bestyrelse til et møde omkring det fremtidige 
samarbejde i Vordingborg den 27.2 kl. 16. på Kornerups gl. rådhus. 

Mødet skal sikre et godt samarbejde til gavn for begge parter og tager udgangspunkt i vedhæftede politik. 

Museet har også en frivilligpolitik og som vi tidligere har drøftet i forbindelse med den agter vi at fortsætte den 
nuværende gode ordning hvor det er Museumsgårdens venner der er ansvarlige for de frivillige mod et vederlag. 

Mødet er altså kun et møde omkring samarbejdet mellem forening og museum. 

I mødet deltager fra museets side bestyrelsesformanden og jeg selv samt en repræsentant fra Vordingborg 
Kommune. 

 
Keld Møller Hansen 
Administrerende Direktør 
kmh@museerne.dk 
+4523714108  

 

 Dagsordenen for mødet bliver sådan: 

1. Baggrund for mødet 

2. Organisation på museet og af samarbejdet med foreningen 

3. Drøftelse af den fremtidige samarbejdaftales indhold 

4. Evt. 

Jeg har vedhæftet et udkast til en samarbejdsaftale  

Samarbejdsaftale mellem Museumsgårdens venner og Museum Sydøstdanmark 

Museumsgårdens venner og Museum Sydøstdanmark samarbejder om: 

 At fremme interessen for Museumsgården 

 At give medlemmerne stærke fællesskaber og gode oplevelser 

 

Museumsgårdens venner 

 Samarbejder på baggrund af Museum Sydøstdanmarks Museumspolitik, se bilag 1 

 Samarbejder om foredrag og arrangementer 

 Arrangerer evt. foredrag med museets forskere og medarbejdere efter foredragsaftalen, se bilag 2 

 Mødes løbende med museets direktør og ejendomschef mhp koordinering af samarbejdet 

 Rekrutterer og organiserer de frivillige og driver Museumsgården i henhold til driftsaftalen, bilag 3 

Museum Sydøstdanmark 

 Samarbejder på baggrund af Museum Sydøstdanmarks Museumspolitik, se bilag 1 

 Giver gratis adgang til Museumsgården samt 10 % rabat i museets butik og på et årskort til alle Museum 

Sydøstdanmarks museer 

 Tilbyder foredrag i henhold til foredragsaftalen, bilag 2 



 Markedsfører Museumsgårdens Venners foredrag og arrangementer 

 Mødes løbende med Museumsgårdens venner mhp koordinering af samarbejdet 

Organisation 

Museumsgårdens venners direkte kontakt er Keld Møller Hansen. 

24. februar 2020 sender Formanden denne mail til Keld Møller 

Hej Keld 

 Tak for dagsorden til mødet torsdag. Vi kommer 5 bestyrelsesmedlemmer. De 5 er Niels-Jørgen, Gitte, Svend, Poul-
Henning og Lotte 

Mht. overgang til associeret museum og den artikel der lige har været i Sydsjællands Tidende har jeg brug for at vide 
om det er noget vi skal drøfte torsdag. Gemmer det sig bag 1. Punkt Baggrund for mødet?   

Vi har fortsat ikke fået tilbagemelding fra Jesper Kjærulf efter det møde han indkaldte til i november 2019. Men iflg. 
artiklen i Sydsjællands Tidende 19. Februar 2020 kunne det se ud som om at det ”næsten” er vedtaget – indtil videre 
uden foreningernes tilsagn.  

Venlig hilsen Lotte Vinge  

Samme dag 24. februar 2020 svar fra Keld Møller 

Hej Lotte 

Nej det er ikke meningen at vi skal drøfte den eventuelle overgang. 

Jesper er først og fremmest med som kommunal observatør. 

Som jeg ser det har vi allerede et fint samarbejde som vi bare skal videreføre under de samme konditioner, nu får vi 
det bare på skrift. 

Vh Keld 

29. februar bliver resten af bestyrelsen orienteret om udfaldet af mødet i Vordingborg 27. februar. 

Kære alle 

Lotte, Niels Jørgen, Svend, Poul Henning og Gitte deltog 

Mødet torsdag d. 27. februar 2020 med Museum Sydøst Danmark gik over al forventning. 

INTET BLIVER LAVET OM -  INTET 

Vi er ved at få ordnet stråtaget og der kommer flere ting til som bliver lavet. 

Lotte vil få det på skrift fra Jesper Kjærulff. 

Lotte bad hurtigt om ordet og spurgte ind til om der var en skjult dagsorden - idet hun og os andre ikke lige kunne 
forstå mailen fra JK bl.a. idet der er gået over 3 mdr. siden vi havde møde med JK og 2 repræsentanter fra 
kommunalbestyrelsen. 

Keld Møller og Jesper Kjærulff garanterede os at der IKKE var noget skjult.  

Jeg skriver i dag på FB at vores forening ikke skal være urolig, alt er ved det gamle og vi gør som vi plejer van, og at 
vores formand vil orientere til generalforsamlingen som desværre ikke blev holdt pga. Corona 



Bedste hilsen fra Gitte  

27. februar kommer denne mail fra Jesper Kjærulf vedr. de tiltag der er og bliver igangsat på 
Museumsgården. 

Hej Lotte  

Hermed en oversigt over hvad jeg har fået oplyst bliver gennemført i år: 

Udskiftning af stråtag mod gårdsplads           50.000,- kr. 

Rep. af råd i stokværk/spær/bindebjælke      75.000,- kr. 

Overflade behandling af træværk                     11.000,- kr. 

Kitning og rep. af vinduer                                    40.000,- kr. 

Maling af vinduer/døre/træværk                      55.000,- kr. 

 Udskiftning af stråtag mod haven                     93.000,- kr.  

Og så lige endnu en gang. 

Beklager den usikkerhed som hele snakken om mulighed for en anden organisation har afstedkommet.  

Jeg videregiver jeres klare ønske om at fortsætte med den nuværende struktur. 

Mange hilsner   

Jesper k  
Sendt fra Workspace ONE Boxer 

9.3.2020 sender Jesper Kjærulf denne mail henvendt til Gitte  

Hej Gitte  

Tak for sidst, et rigtig godt møde.  

Har set den mail som er udsendt som referat fra mødet på Kornerups Rådhus. 

Jeg har brug for at komme med lidt kommentarer. 

Det er helt rigtigt at vi på mødet flere gange understregede, at der ikke er noget skjult, ikke nogen skjult dagsorden.  

Det er ene og alene afdækning af muligheder vi eventuelt kan benytte, for at sikre gode forhold for både Museumsgården, som 
kommunalt ejet museum, og jeres forening, som er helt uundværlig med det store arbejde i lægger for dagen. 

Der er ikke truffet nogen beslutning om noget overhovedet, men alle muligheder skal undersøges. 

Og det er også helt rigtigt at Museets ledelse på mødet tydeligt gav udtryk for, at de som Museum ikke fandt anledning til at 
ændre på den nuværende model. 

Jeres og Bestyrelsens meget klare tilbagemeldinger vil jeg naturligvis bringe videre til KIF-Udvalget.  

Men:  

Det er Vordingborg kommune, Udvalget for Kultur, Idræt og fritid der har gjort sig overvejelser om hvorledes Kulturstyrelsens 
anbefalinger kunne imødekommes. 



Det er således Udvalget for Kultur, Idræt og fritid- og i sidste ende eventuelt kommunalbestyrelsen - der skal træffe beslutning 
om der eventuelt skal findes en anden model for det fremtidige arbejde med Museumsgården. 

Jeg har stadigvæk fået opgaven med at beskrive og fremlægge en ny model med tilhørende økonomi. En model som klart 
beskriver hvilke områder I som forening kunne tænkes at varetage og hvilke områder vi som kommune fortsat har ansvaret for. 

Sidst vil jeg bare gentage at alt dette er igangsat med ønsket om at kunne fastholde Museumsgården som et attraktivt, 
spændende og levende museum med en stor gruppe frivillige som er forudsætningen for museets virke. 

Venlig hilsen 
 
Jesper Kjærulff 
Chef 

 

Så hører bestyrelse ikke mere om associeret museum får vi kan læse artiklen i 
Sydsjællands Tidende 30. Sept. 2020  

Da jeg efter at have læst artiklen har sundet mig lidt sætter jeg mig til tasterne og skriver denne mail til Jesper 
Kjærulf, Keld Møller Hansen og bestyrelsen. Mailen bliver afsendt 23:47 samme dag som artiklen har været i avisen. 



 

Kære Keld og Jesper 

 

Et gammelt ordsprog siger, at der sjældent kommer røg af en brand uden der er ild! 

I november 2019 indbød Jesper Kjærulf, Karina Fromberg og Britt Skovgård bestyrelsen i museumsgårdens venner til 
et møde som blev afholdt på museumsgården. Allerede på det møde blev der lagt op til,  at  

Museumsgåden skulle ændres til et associeret museum med udgangspunkt i Kulturarvs styrelsens rapport fra 2018. 

Iflg. Jesper Kjærulf ville det blot betyde en mindre ændring i forhold til den nuværende. 

Vi fik oplyst at der ville komme et driftstilskud fra Vordingborg kommune, det sædvanlige tilskud fra museerne og så 
skulle vi selv stå for driften. På det møde bad vi om at få oplyst hvad udgifterne til lys, vand, varme m.m. havde 
været indtil nu. Det spørgsmål mangler vi stadig at få besvaret. Så hvorvidt det er muligt at opnå en besparelse for 
Vordingborg kommune kan være svær at beregne hvis man ikke kender de nuværende udgifter.  

26. februar snakkede vi igen associerede museer, denne gang ved et møde i Vordingborg som bestyrelsen i 
museumsgårdens venner var inviteret til. På mødet deltog I begge sammen med formanden for museerne Sydøst 
Danmark. Vi blev forsikret om, at det emne var taget af bordet. Dette fordi Museerne Sydøst Danmark var særdeles 
tilfredse med samarbejdet og det store arbejder der bliver udført af frivillige på museumsgården. 

Efter dette møde fik jeg en mail fra Jesper med en oversigt over de udbedringer der bliver gennemført i 2020  

Derfor vil jeg sikre mig, at I begge har læst indlægget i Sydsjællands tidende vedr. ”drab” 
på museer i sparebudget. 

Jeg ved, at det ikke er med Keld Møllers billigelse at Museumsgården og Køng museum ændres til associerede 
museer, men det står klart i artiklen i Sydsjællands tidende at Vordingborg kommune har forholdt sig til rapporten 
fra 2018 fra Kulturarvs styrelsen.  

Dette har Vordingborg kommune tilsyneladende gjort for at opnå en besparelse på det kommunale budget på 
100.000 kr. Hvordan er man kommet frem til den besparelse, når man i nov. 2019 ikke kunne oplyse driftsudgifter er 
mig en gåde 

Igen undre det mig meget at vi i foreningerne skal læse om ændringerne i avisen. Hvorfor er vi ikke blevet orienteret 
inden det kommer i avisen?? 

Det blev vi heller ikke ved indlægget om museerne i Sydsjællands tidende 19. Februar 2020 

Ved vores møde i februar fortalte I, at det var en særlig journalist på Sydsjællands Tidende der skriver den slags 
indlæg. Men det er måske meget godt for ellers var vi blevet ”snydt” for den seneste nyhed om Museumsgården   

Men Jesper, som kulturchef i Vordingborg kommune burde du have givet os informationen inden det blev 
offentliggjort i avisen. 

Vi har rigtig mange medlemmer som stiller spørgsmål og dette med god grund. Hvad tænker du vi skal svare dem?? 

Jeg har brug for, at du vender tilbage og sætter nogle flere ord på den kommende ændring af Museumsgården. Det 
skylder du bestyrelsen, de frivillige og ikke mindst alle dem der aflægger gården et besøg 

Som det blev meddelt på mødet i februar, kan jeg på vegne af bestyrelsen for Museumsgårdens venner gentage, at 
vi ikke ønsker at fortsætte bestyrelsesarbejdet med de kommende ændringer til associeret museum. 



Hvis Vordingborg kommune tror at museumsgården kan drives af frivillige og et mindre driftstilskud så tror jeg de 
tager fejl, men det kan kun tiden vise. 

De bedste hilsener med ønske om, at Vordingborg kommune sørger for opretholdelse af 2 velfungerende og aktive 
museer til glæde for lokale og ikke mindst for turister som ønsker at se andet end Møns Klint. 

Lotte Vinge 

Formand for Museumsgårdens venner 

1.10.2020 Får jeg denne mail fra Keld Møller Hansen 

 Kære Lotte 

Ja det er godt nok ikke særlig god kommunikation fra kommunens side. 

Jeg har i dag meddelt museets bestyrelsen om Vordingborg Kommunes intentioner og at både i og Køng Museum 
selvfølgelig er stærkt oprørte. 

Jeg har desuden kontaktet Vordingborg Kommune for at høre nærmere, de har lovet at indkalde til et møde med os 
allesammen snarest 

Vh Keld Møller Hansen 

 

2.10.2020 får jeg denne mail fra Jesper Kjærulf 

Hej Loot   

Tak for din mail  

Jeg svarer i løbet af weekenden  

Gode hilsner  

Jesper k  
 

4.10, kl. 21.56 sender jeg denne mail til Jesper Kjærulf 

Kære Jesper Kjærulf 

Nu er min weekend gået – jeg ved ikke med din, men jeg venter stadig på det svar du ville sende i løbet af 
weekenden ??  

Ser frem til, at der ligger et svar mandag eftermiddag 

Venlig hilsen  

Lotte Vinge 

 

 

4.10 kl. 22.32 får jeg denne mail fra Jesper Kjærulf 

God aften Lotte  



Hermed som lovet. 

 

Til bestyrelsen for Museumsgården 

Kommunalbestyrelsen forventes på det kommende møde at beslutte budget 2021. 

En del af det budgetforlig som skal vedtages omhandler reduktioner på en række områder bredt fordelt over 
Vordingborg kommunens mange områder. 

I dele af dagspressen er udkastet til budgetaftalen blevet tolket og udlagt som om at der vil komme store besparelser 
på lige præcis jeres område. 

Det er på ingen måde tilfældet. 

I kan af vedhæftede udkast til økonomi omkring både Museumsgården og Køng Museum se, at der absolut ingen 
reduktioner er omkring jeres aktiviteter. 

Der har ikke været nogen henvendelse fra pressen omkring de konkrete forhold så Journalisten udelukkende selv har 
tolket budgetposterne og åbenbart ikke set sig nødsaget til at spørge ind til det. 

Det medfører artiklen med overskriften ”Små Museer dræbt i sparebudget ” desværre kommer til at skabe 
unødvendig utryghed for alle frivillige på Museumsgården og Køng Museum. 

Det er ikke tilfældet at der skal spares omkring hverken Museumsgården eller Køng Museum; men der vil derimod 
blive en anden fordeling af arbejdsopgaverne. 

Museum Syd Øst Danmark modtog den 9. september, midt under budgetforhandlingerne, en henvendelse fra 
Kulturarvs styrelsen som påpeger at Museet i henhold til evalueringsrapporten skal tage initiativ til at begrænse 
antallet af mindre museumsafdelinger, hvorfor de tanker som blev skitseret på forårets møder pludselig bliver 
aktuelle igen.  

I som associerede museum vil fortsat vil kunne trække på faglig sparring og rådgivning; men overtager både økonomi 
og opgaver som opsyn og vedligehold bygningerne, ude områder, butikker, rengøring m.m. Opgaver som Museum 
Syd Øst Danmark tidligere har haft. Denne opgavefordeling gør det muligt at bevare den nuværende struktur med to 
lokalt baserede museer drevet af frivillige. Det giver samtidig de associerede museer mulighed for at selv prioritere 
og opdyrke nye forretningsområder. 

Vordingborg kommune ønsker på ingen måde hverken at begrænse eller nedlægge disse to mindre Museer – snarere 
at sikre at begge lokale museer fortsat kan bestå. 

Begge afdelinger får således en anden faglig tilknytning til museet og begge afdelinger får årligt udbetalt støtte til 
arbejdsområder og aktiviteter udbetalt direkte fra Vordingborg kommune. 

I vedlagte bilag kan se en oversigt over hvad Museums Sydøst Danmark har brugt at midler til hver enkel afdeling. 

Ligeledes vedhæftet er et foreløbigt udkast til en samarbejdskontrakt mellem et associerede Museum og Museum 
Syd Øst Danmark. 

Da Køng Museum benytter ikke kommunalt ejede lokaler kan de to samarbejdskontrakter ikke umiddelbart 
sammenlignes. 

Begge museers bestyrelser vil blive inddraget i den konkrete udformning af de kommende samarbejdsaftaler. 

Vedhæftet udkast til aftale samt udkast til økonomi. 



Venlig hilsen  

Jesper Kjærulff 
Chef 
 

Forslag til driftstilskud til  

Museumsgården: 

Til Driftårligt :                           215.000 kr. 

Til vedligehold årligt     40.000 kr.  

I alt årligt :     255.000 kr.  

 

NB: Yderligere i 2020 til udskudt vedligehold : 231.000 kr.  (Midler fra Ejendomscenteret til renovering af 
dele af klimaskærm) 

Nedenfor afholdte udgifter til drift seneste 2 år  som oplyst at Museum Sydøst Danmark 

Museumsgården: 

Navn 2018 2019 

Lønudgifter Museum Sydøstdanmark 
93.376,8

8 

 
78.262,0
0  

Arbejdstøj m.v. 1.280,50 1.323,00 

Øvrige personaleudgifter 254,1 
 

El & vand 
37.457,0

3 
29.617,1

1 

Brand- og tyverialarm, AIA 8.824,00 6.703,13 

Alarmer, udkald 
 

3.125,00 

Rengøring 1.175,25 
 

Renovation 3.884,62 
 

Vedligehold og anlæg 
25.042,8

6 
12.272,4

8 

Ejendomsskatter 7.603,95 6.170,25 

Andre forbrugsvarer (kattemad, rengøringsartikler, toiletpapir mv) 3.904,65 2.453,98 

Kontorartikler 160 189,75 

Gebyrer 351,25 29,17 



Brændstof 5.149,43 4.953,77 

til venneforening 
50.000,0

0 
50.000,0

0 

Kassesystem, kontrol-afgift mv. 428 430,4 

Dankortterminal 2.307,96 
 

   

Omkostninger i alt 
241.200,

48 
195.530,

04 

   

Salg billetter 

-
12.670,0

0 

-
12.680,0

0 

   

Resultat 
228.530,

48 
182.850,

04 

 
  





 



 



 

 



7.10 sender jeg dette svar til Jesper Kjærulf, Karina og Brit 

Kære Jesper, Brit og Karina 

Tak for besvarelsen til Jesper.  

For mig er der stadig mange ubesvarede spørgsmål. 

Jeg mangler fortsat konkrete svar til vores mange frivillige, jeg kan ikke ud fra besvarelsen fortælle de frivillige hvad 
der vil komme til at ske, men blot at der vil ske store forandringer som i værste fald kan føre til en lukning. 

For at museumsgården kan fortsætte som associeret museum skal der findes en bestyrelse der er villig til at 
overtage både økonomi, opgaver med opsyn, vedligehold af bygninger og ude områder, billetsalg, rengøring m.m. 

Det vil i vores forening museumsgårdens venner kræve en ekstraordinær generalforsamling som vi naturligvis først 
kan indkalde til når vi har noget konkret at melde ud. 

Det vil jo være helt urimeligt at en siddende bestyrelse, som for største partens vedkommende ikke ønsker at 
fortsætte, skal indgå en fremtidig samarbejdsaftale, som en ny bestyrelse skal arbejde videre med. 

 Derfor ser jeg frem til den inddragelse af den nuværende bestyrelse som du nævner i besvarelsen, således at vi har 
noget konkret at gå videre med.  

Den inddragelse må forventeligt komme snart 

Jeg kan desværre ikke åbne det vedhæftede dokument om udkast til samarbejdsaftale. 

Venlig hilsen 

Lotte Vinge 

Formand for museumsgårdens venner 



 



 

 



13.10 svar fra Jesper Kjærulf 

Hej Lotte  

Først vil jeg sige at artikel i dagens udgave i Sjællandske er velskrevet og giver plads til alle synspunkter. 

Den giver samtidig anledning til at foreslå et fællesmøde mellem den nuværende bestyrelse og Karina Fromberg og 
Brit Skovgaard,- så  hvis I ønsker det vil vi alle 3 gerne deltage i et møde snarest muligt. 

Jeg tænker at et sådan møde vil være fint for alle , idet det vil give mulighed for at få besvaret eventuelle spørgsmål 
og detaljer ,- således at I som bestyrelse kan tage de beslutninger som du beskriver på det bedst mulige grundlag.  

Med forventningsfuld hilsen 

På vegne af Karina Fromberg og Brit Skovgaard 

 
Jesper Kjærulff 
Chef 
 





 

 

16.10 sender jeg denne mail til Jesper, Brit og Karina 

Hej Jesper, Brit og Karina 

Vi holder bestyrelsesmøde i foreningen ”museumsgårdens venner” mandag 19. Nov. her vil bestyrelsen drøfte næste 
step. 

Du skriver at et fællesmøde vil være fint for alle – det har du nok ret i, men for mig havde det givet bedre mening at 
indkalde til et sådant møde så snart I var informeret om ændringerne.  

Jeg sidder med en følelse af, at den nuværende beslutning har I været bekendt med allerede på det møde vi blev 
indkaldt til i Nov. 2019.  

Havde vi sagt ja til tilbud om associeret museum dengang havde ingen undret sig! 

Jeg vender tilbage efter vores bestyrelsesmøde mandag 

Lotte Vinge 

Formand for museumsgårdens venner 

16.10 modtaget mail fra Jesper Kjærulf 

Hej Lotte   

Tak for din mail 

Så vil jeg og udvalgets repræsentanter se frem til at høre bestyrelsens tilbagemelding efter jeres mandagsmøde.  

God weekend 

Jesper k  

 

Ekstraordinær Generalforsamling 15. november kl. 10 på Thorsvang 

Den samlede bestyrelse har valgt at gå af, da vi ikke ønsker at indgå i et samarbejde  om at drive  
virksomhed på Museumsgården for Vordingborg kommune. 

Dagsorden: 

1.) Valg af 7 nye bestyrelsesmedlemmer 
2.) Valg af regnskabsfører 
3.) Nedlæggelse af foreningen (Såfremt der ikke vælges en ny fuldtallig bestyrelse) 
4.) Eventuelt 


