
Beretning til Ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Museumsgården svenner

Sønsag 15. Nov 2020

Kære alle

Velkommen til denne ekstraordinær generalforsamling i foreningen museumsgårdens 
venner. Nogen vil måske synes det er mærkeligt at indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling når vi ikke har holdt en ordinær generalforsamling, men det er nu sådan 
det forholder sig. 2020 har været et anderledes år i de fleste danske familier og også i vores 
forening pga. Corona. Faktisk kan vi takke Henrik her på stedet for at gøre det muligt at 
afholde generalforsamlingen, det er ham der har indhentet de fornødne tilladelser og gjrot 
det muligt.

Som altid vil jeg starte med at sende en stor tak til Peter alle de frivillige på 
museumsgården, I yder et stykke arbejde der ikke kan betales med penge. Det er jeres 
fortjeneste at gården emmer af liv, I giver alt hvad I har for at give de besøgende en 
oplevelse de sent vil glemme. Det gør også at besøgende vender tilbage år efter år for at 
besøge den gamle gård med masser at historie. Historier som I har været med til at 
formidle.

Jeg vil også rette en tak til Museum Sydøstdanmark for et godt samarbejde, vi i bestyrelse 
har absolut ikke noget at klage over og kan ikke genkende mange af de ting der har været 
skrevet om i avisen. Det er muligt der er nogen der ikke bryder sig om museum 
Sydøstdanmark og Keld Møller, men behøver det betyder, at samarbejdet med museumsg 
ården er dårligt?? 

 I sept. 2019 lavede vi i bestyrelse en aftale med Keld Møller om, at gøre Museumsgården til 
et mere levende museum, det ville bl.a. betyde at nogle af møbler skulle udskiftes med 
noget tilsvarende som blot var i bedre stand.

I starten af 2020 havde Niels-Jørgen og jeg besøg af 2 piger fra museet og sammen 
gennemgik vi møblerne og snakkede om hvad der trængte til udskiftning og hvad der kunne 
benyttes i nuværende stand. En udskiftning af møbler der skulle gøre det muligt at lave et 
mere levende museum hvor de besøgende må sidde i sofaen og ligge i alkoven hvis de 
skulle have lyst til det.

Nu til beretningen

Alle medlemmer har 19.10.2020 modtaget et meget deltaljeret Nyhedsbrev med alt 
mailkorrespondance fra 21. okt. 2019 og frem til 14. okt. 2020. Dette blot for at 



informerer om, at bestyrelse ikke har siddet på hænderne. Derfor vil jeg ikke komme ned 
i alle detaljer i beretningen men blot dykke ned i noget af det.

Jeg formoder at mange har fulgt med i aviserne, på facebook og på foreningens 
hjemmeside, dermed kan oplyse, at I så har fået de samme informationer som 
bestyrelsen. 

Beretning som tænkt til den ordinære generalforsamling

Havde dette været den ordinære generalforsamling der bliver holdt i foråret ville jeg i min 
beretning have fortalt, at vi i oktober 2019 fik en mail om at Udvalget for kultur, Idræt og 
Fritid gerne ville mødes med os. Baggrunden var den kvalitetsvurdering af museum 
Sydøstdanmark som kulturarvsstyrelsen havde lavet i 2018. Fra udvalget skulle vi mødes 
med kulturchef Jesper Kjærulf, Brit Skovgård og Karina Fromberg. Udover den besked var 
dagsordenen ukendt. På mødet fik vi udleveret en Associeringsaftale mellem Fanø Museum 
og Sydvestjyske, vi fik endvidere oplyst at en sådan aftale var en mindre ændring i forhold 
til den aftale vi havde nu. Allerede på mødet gav bestyrelse klart udtryk for at det var vi ikke 
interesseret i, på trods af denne klare udmelding stor der i Sjællandske 26.11.2019 at der 
var forhandlinger om ny status på museumsgården. 

Gad vide om vi har deltaget i sammen møde!!! Bestyrelse kunne overhovedet ikke 
genkende det der stod i artiklen. 

Det skal lige tilføjes, at ingen fra udvalget havde medbragt oplysninger om størrelsen på et 
evt. årligt tilskud eller oversigt over driftsudgifter. Begge ret vigtigt detaljer hvis man skal 
tage stilling til associeret museum. Disse oplysninger har vi modtaget 4.10.2020 jeg ved 
godt ting tager tid, men at det skal tage næsten et år at komme frem til så vigtige 
oplysninger finder jeg særdeles utilfredsstillende. 

Efter artiklen i Sjællandske 26.11.2019 hører vi ikke mere fra udvalget. Vi konkluderer, at de 
har taget vores udmelding på mødet til efterretning og derfor har henlagt sagen.

FØR 19. Februar 2020  hvor vi  kan læse i Sydsjællands tidende, at Køng og Keldbylille kan 
overlades til frivillige!!!

27.2 Holdt vi møde med Museum Sydøstdanmark omkring det fremtidige samarbejde med 
museumsgården. Vi havde fået oplyst på invitationen, at Keld Møller og Torben Nielsen 
(formanden for museerne) ville deltage samt en repræsentant fra Vordingborg kommune.

Inden mødet havde jeg sendt en forespørgsel til Keld Møller og spurgt om overgang til 
associeret museum var en del af dagsordenen og til det var svaret NEJ. Jeg fik oplyst at 
Jesper Kjærulf alene var med som kommunal observatør.



Keld Møller bekræfter, at vi allerede har et godt samarbejde som vi skal videreføre under 
de samme konditioner, det er bare vigtigt vi får det ned på skrift.

Dagen inden mødet 26.februar følger Jesper Kjærulf det nødvendigt lige at give en 
opfølgning på, at det desværre endnu ikke er lykkedes af skaffe et samlet overblik over 
driftsudgifterne (flot efter 4 mdr.) Han lover dog at vende tilbage når det lykkedes, det blev 
så 4.10.2020

 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 

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

Og så ikke mere historie og den sag. I kender alle udfaldet af det jeg har berettet og som I 
har kunnet læse af nyhedsbrevet.

Ingen skal og bør være i tvivl om, at den nuværende bestyrelse på intet tidspunkt har haft 
eller har ønske om at nedlægge Museumsgården. Men ingen af os har ønsket at drive 
virksomhed for Vordingborg kommune med det arbejde og den økonomiske personlige 
hæftelse som det kræver.

Hans Hansens gård er fredet ejendom og givet i arv til (MØN) Vordingborg kommune så 
kunne det da se godt ud, at vedligeholdelse af bygninger, økonomi, opsyn, pasning af ude 
områder, butik og rengøring pludselige helt og holdent skal varetages at frivillige.

Som tidligere nævnt ønsker vi som samlet bestyrelse at gå af.

Stort set al kommunikation er foregået gennem pressen (særdeles uhensigtsmæssigt) vi 
har mistet tilliden til udvalget for Kultur, Idræt og Fritid, vi har mistet tilliden til 
Kulturchef Jesper Kjærulf som flere gange har fortalt at der ikke kom til at ske ændringer, 
vi har mistet tilliden til politikerne og Vordingborg kommune.

Derfor har vi valgt ikke at mødes med ovennævnte for at forhandle en aftale vi ikke selv 
ønsker at være en del af.

I går 13. nov fik jeg en mail fra Karina Fromberg efter opfordring fra Niels-Jørgen som har 
kontaktet Karina pr. telefon. Jeg kontaktede selv Karina fredag 6. nov men det gav ikke 
anledning til at jeg fik noget på skrift  



Hun skriver følgende:

Kære Lotte

Jeg lovede din næstformand lige at skrive et par ord, som forhåbentlig forklarer vores 
beslutningen i bedre vendinger. Jeg har vendt dette med Brit, og vi håber, at nedenstående er 
tilstrækkeligt. ( Tilstrækkeligt for hvem????????????)

Udvalget ønsker fortsat en dialog med Museumsgårdens nuværende eller kommende bestyrelse 
om muligheden for at blive et mere fritstillet associeret museum, som har langt større 
frihedsgrad og bedre udviklingsmuligheder. Den proces som en sådan omdannelse kræver, 
ønsker Udvalget at give noget mere tid, og vi vil derfor lade bestyrelsen selv bestemme i hvilket 
tempo omdannelsen skal finde sted. Udvalget anerkender, at den siddende bestyrelse ikke 
ønsker forandringen; men vi vil fremadrettet tilbyde også kommende bestyrelser de fleksible 
muligheder der ligger i en ny organisationsform. Museumsgården kan således fortsætte med 
den nuværende løsning så længe og imens der er dialog og forhandling om den fremtidige 
løsning.

God weekend.

Venlig hilsen

Brit Skovgaard & Karina Fromberg

Inden jeg slutter af vil jeg komme med følgende betragtninger:

Jeg tror kulturarvsstyrelsens rapport fra 2018 er rent skivebordsarbejder, dem der har 
lavet den har sandsynligvis aldrig været på museumsgåden. Jeg har forsøgt at komme i 
kontakt med nogle af dem der har udfærdiget den, men det er stort set umuligt at 
komme i kontakt med nogle i en offentlig styrelse. Det lykkedes i hvert fald ikke for mig.

Rapporten stiller ikke krav om udskillelse, det er blot en anbefaling. Havde Museum 
Sydøstdanmark ønsket at være museumsgården og Køng museum foruden så tror jeg de 
havde fundet en løsning på det for længe siden.

Jeg håber Vordingborg kommune og de politikere der tager beslutninger har taget ved 
lære af denne helt uacceptable sag og måden at kommunikere på.

De har glemt vigtigheden af det store arbejde som de frivillige yder på gården eller måske 
har de bare tænkt at når de gør så meget i forvejen så bliver det en nem sag også at få 
dem til at drive virksomheden???   

Det står helt klart, at ingen i udvalget eller i kommune havde set det komme, at vi ikke 
ville spille med.



Til slut vil jeg som formand takke for den store opbakning jeg har modtaget i forbindelse 
med hele denne sag. 

Det er rigtig dejligt når man bruger mange timer på foreningsarbejde, udarbejdelse af 
detaljeret NYHEDSBREV med alt mail korrespondance, snak med pressen, mails til 
bestyrelsen m.m. at man kan mærke opbakningen  som desværre udeblev 

Det er blevet til EN enkelt henvendelse som gik andres ærinde da de ikke selv ønskede at 
kontakte mig.

Jeg blev i telefonen oplyst om, at Køng Museum allerede havde indgået en aftale med 
kommunen (det har jeg så læst i avisen efterfølgende at det ikke er korrekt) og derfor 
undrede vedkommende sig over at vi ikke havde gjort det samme. Jeg blev belært om at 
det kunne skyldes at bestyrelsen i Køng museum muligvis havde mere forstand på at 
drive forretning end vores bestyrelse. Den bemærkning gjorde mig virkelig vred. 

Men bagefter tænkte jeg, pyt, så har vi da en der er villig til at stille op til bestyrelsen og 
drive associeret museum på Museumsgården.

Jeg ønsker det bedste for museumsgården i fremtiden og håber der sidder nogle i salen 
der vil tage over for ellers er det enden på en god historie, enden på et godt sted at være, 
enden på en kulturhistorie og endelig en turistattraktioner der går tabt.

Jeg har ikke mere at tilføje udover at takke bestyrelsen for samarbejdet.


