
Generalforsamling 2021 
 

Corona restriktionerne gælder stadig, og vi måtte derfor se i øjnene, at vi ikke kunne 
afholde vores generalforsamling den i marts som planlagt. Derfor holder vi den i dag 

Hvad er sket? 

Den nuværende bestyrelse blev valgt under lidt tumultariske omstændigheder ved den 
ekstraordinære generalforsamling i november 2020. 

Vi har i november haft møde med Keld Møller Hansen fra Museum Sydøstdanmark, men 
vi er desværre kommet i klemme med Corona nedlukning af det møde, vi havde aftalt med 
kommunens forvaltning og udvalget for kultur og fritid.  Mødet skulle have været 9. 
december, men blev aflyst grundet Corona restriktionerne. Jeg har haft kontakt til chef 
Jesper Kjærulf i kommunen, og bestyrelsen har meddelt ham, at vi naturligvis gerne vil 
mødes med udvalget hurtigst muligt. Men vi ønsker at mødes personligt, og må derfor 
afvente at forsamlingsforbuddet ophæves eller lempes.  I mellemtiden fortsatte bestyrelsen 
med planlægningen af sæson 2021 med de forudsætninger, vi kender. 

Nu har vi her forleden sat punktum for en proces, der har kastet en skygge over 
Museumsgårdens Venner i meget lang tid. 

Vi har her i onsdags underskrevet en aftale med Vordingborg Kommune om den nye 
struktur for Museumsgården, der træder i kraft efter afslutningen af denne sæson, nemlig 
pr. 1. november 2021. 
 
 
Aftalens hovedpunkter: 

 De kommunale frivillige egnsmuseer er associeret til Museum Sydøstdanmark. Det 
betyder at et kommunalt frivilligt egnsmuseum eksempelvis kan hente viden og 
faglig sparring i relation til udlån af genstande, forskningsområder, lokalhistorie eller 
anden museumsfaglig ekspertise. 

 Vordingborg Kommunes ejendomsafdeling og de frivillige egnsmuseer mødes to 
gange årligt for at drøfte og planlægge den udvendige vedligehold, herunder 
udearealer. Endvidere tildeles de kommunale frivillige egnsmuseer en fast 
kontaktperson i Vordingborg Kommune. 

 Vordingborg Kommune forestår den udvendige vedligeholdelse. 
 De kommunale frivillige egnsmuseer forestår den indvendige daglige rengøring og 

vedligeholdelse. Større indvendige vedligeholdelsesopgaver, herunder renovering 
af ejendom, udskiftning af installationer mm varetages af Vordingborg Kommune. 

 Til de besøgsrettede funktioner yder Vordingborg Kommune et årligt tilskud på 
5.000 kr. til IT, WIFI, og hjemmeside. 

 Vordingborg Kommune stiller en person til rådighed for den daglige drift på samme 
møde, som Museum Sydøstdanmark hidtil har gjort. 

 Vordingborg Kommune betaler forbrugsafgifter, herunder varme, el og vand for de 
kommunale frivillige egnsmuseer. 

 Vordingborg Kommune yder et fast årligt tilskud på 75.000 kr. til et kommunalt 
frivilligt egnsmuseum til aktiviteter og til indvendig bygningsrelateret vedligehold. 

 Indtægter fra besøgende tilfalder det frivillige egnsmuseum. 

 

 
 



Aktiviteter i 2021 

Vi har udarbejdet et budget, som bestyrelsen kan arbejde efter, med de aktiviteter, som vi 
vil have i et normalt år.  Der ud over har bestyrelsen vedtaget nogle tiltag til at få flere 
besøgende og mere liv på gården. Vores shelter har gennem 2020 været vel besøgt, og vi 
ønsker at gøre Hans Hansens gård til et sted, hvor Camøno turister gerne overnatter. 
Det er derfor med stor glæde jeg kan fortælle, at Fanefjord Sparekasses Fond har bevilget 
30.000 kr. til et baderum. 
Mange overnattende har efterspurgt et bad, og bestyrelsen har derfor undersøgt 
muligheden for at etablere bad i toiletafdelingen. Vi har fået et tilbud på indretning af en 
bruserum. Vi har fået et par tilbd, og vi tror at vi kan påbegynde brusekabinen i løbet af 
juni. 
Vi skal nu gennem en modernisering af kloakafløbet og vi har fået tilsagn om at 
kommunen gerne hjælper os med dette, det er jo som bekendt kommunen, der ejer 
bygningerne. Denne modernisering kan tidligst påbegyndes i august. 
 
Som en udløber af forhandlingerne om en ny aftale med Vordingborg kommune får vi nu 
leveret friskt grus til havegangene, og udlægningen involverer både haveholdet og 
maskinhusets besætning. 
 
Kommunen har sendt en legepladsinspektør ud for at se til vores legeplads.  Vi skal jo alle 
lære noget nyt hele tiden, og jeg har nu lært, at en legeplads med offentlig adgang skal 
være under kommunens løbende tilsyn.  Rapporten fra legepladsinspektøren fortæller 
selvfølgelig om det, vi alle kan se, nemlig at en stor del af træværket er ved at rådne, og 
på et tidspunkt skal udskiftes. Rapporten fortæller dog ikke om nogen umiddelbar fare, der 
skal gøres noget ved lige nu og her. Bestyrelsen har derfor valgt at udskyde renoveringen 
af legepladsen til næste år, hvor vi håber på velvilje fra kommunen til betalingen. 
 
Vi har ansøgt den fond, der for 11 år siden bevilgede midler til legepladsen om endnu en 
gang at give støtte til en renovering. Samtidig har vi bedt om støtte til endnu et shelter for 
at få endnu flere besøgende til gården. Denne ansøgning har vi fået delvis bevilget, og vi 
har nu penge til et nyt shelter som vi gerne vil placere ved siden af det, vi allerede har. Vi 
har bestilt et shelter, der forventes at ankomme i uge 26. 
 
Endelig har maskinlauget ønsket et nyt telt til udskiftning af det gamle, der er blæst væk.  
Bestyrelsen har derfor søgt om midler til 2 party telte, der giver fleksibilitet til dels at få 
nogle af de gamle maskiner under tag, dels kan bruges af publikum ved festlige 
lejligheder. Vi har fået bevilget de 2 telte fra kommunens FN pulje. FN er i den 
sammenhæng fonden for Frivillighed og Nærdemokrati. 
 
Vi har igangsat en oprydning af alle de maskiner, vi har flere af, og når Maskinlauget har 
færdiggjort dette, kan vi prøve at sælge dem til interesserede. 
 
Det næste der sker, er at det lange græs i de 2 folde bliver slået, og derefter bliver der 
udsat en ko med kalv og forhåbentlig et par får. 
 
Vi har ikke haft ubetinget succes med vores fjerkræ, både de slagtefærdige ænder fra 
sidste år samt et par fine racehøns er blevet stjålet. 
 
I opfordres derfor til at holde øje med hvem der kommer og går. 
 
Markedsføring 
Bestyrelsen har besluttet at Hans Hansens gård skal markedsføres i 2021 gennem de 
turistbrochurer, hvor vi også tidligere har været synlige. Vi er derfor endnun en gang i den 
store folder, der ligger på tankstationer, rastepladser over Sjælland samt udvalgte 
overnatningssteder. Der ud over har vi fået en annonce i Møns Landboturismes folder, der 



vil være til stede på turistdestinationer og specielt i Bed & Breakfast på Møn. Vi er til stede 
i Møns Turistguide og i Sommermagasinet, der udgives af Sigurd Bo Bojesen. 
 
Bestyrelsen 
Jeg glæder mig over det samarbejde vi har i den nye bestyrelse, jeg synes alle er gået 
friskt til opgaven. Tak til bestyrelsen for samarbejdet. Jeg har haft den glæde at kunne 
fortælle dirigenten, at alle i bestyrelsen gerne vil fortsætte. 
Derfor har jeg ligeledes meddelt dirigenten, at som jeg ser det, behøver vi ikke afholde 
valg til bestyrelsen, medmindre generalforsamlingen udtrykker mistillid til den siddende 
bestyrelse. Ifølge vedtægterne er bestyrelsen valgt for en periode på 2 år, således at 
halvdelen skal vælges hvert år. Da ingen har siddet i hverken et eller 2 år, er ingen på 
valg. Derfor foreslår jeg til dirigenten, at vi på denne generalforsamling afgør ved 
lodtrækning, hvem der er på valg i 2022, og hvem der er på valg i 2023. Mere om dette 
under punktet valg til bestyrelse. 
Endelig en tak til Peter, vores faste mand fra museet. I forhandlingerne med Vordingborg 
kommune er det blevet aftalt, at Peter kan fortsætte i den nye struktur fuldstændig som 
han gør i dag. 
Hvad Peter selv siger til dette, ved jeg ikke, da han er sygemeldt på ubestemt tid. Jeg talte 
med ham forleden dag, hvor han fortæller at han regner med snart at komme igen på 
Museumsgården. Peter er vellidt af alle jeg har talt med, og det er magtpåliggende for mig 
at understrege, at der ikke sker noget med Peters ansættelsesforhold i den nye struktur.  
 


