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Generalforsamling Museumsgårdens Venner 6. marts 2022 

Bestyrelsens beretning 

Efter den bevægede ekstraordinære generalforsamling i november 2020 var der 
berettiget tvivl om, hvorvidt Museumsgårdens Venner kunne fortsætte i den form vi 
kender. Den usikkerhed bevirkede, at en del medlemmer valgte at udmelde sig. Det 
er dog en glæde for bestyrelsen at konstatere, at vi i løbet af året har fået flere nye 
medlemmer end dem der udmeldte sig. 

2021 har været endnu et Corona år, dog har vi haft et tilfredsstillende antal 
besøgende, vi hører nærmere under fremlæggelse af regnskabet. 

Vi har måske også selv været lidt betænkelige ved at holde åbent. Men vi har dog 
nogenlunde formået at have åbent i den tid vi havde planlagt og program sat. Vi har 
godt kunnet bruge flere frivillige end dem vi råder over, så der er trukket store 
veksler på nogle af jer frivillige, tak for at I har stillet op. Herfra skal lyde en 
opfordring til alle om at slutte op om at bemande de dage, vi har åbent i løbet af 
sommeren. Især til åbning og billetsalg kan vi godt bruge flere hænder. 

Vores faste mand Peter har desværre været sygemeldt i mange dage i sommeren 
løb, og mange gæster sikkert gået forgæves af den årsag.  Sidste år havde vi 
vanskeligt ved at holde Museumsgården åben i alle de dage vi havde annonceret, og 
der var ind imellem opsat et *lukket* skilt på porten.  

Vi fik derfor den aftale med Museum Sydøstdanmark, at vi i nogle dage fik en vikar i 
stedet for Peter. Det var Karen Becker, som jeg tror mange af jer har lært at kende. 
Bestyrelsen er i forhandling med Vordingborg Kommune om vi kan finde en løsning, 
der også i år kan sikre at vi får en stabil åbning af museet. 

Herfra skal der lyde en tak til Karenn for den indsats hun har ydet gennem 2021. 
Karenn har i løbet af 2021 gjort et godt job, og hun har haft mange ideer til hvordan 
vi kan forbedre præsentationen af gården overfor de besøgende. Det er en glæde 
for mig at meddele, at Karenn har sagt ja til at fortsætte det frivillige arbejde for 
Museumsgården.  

På trods af problemerne med at holde åbent viser indtægterne at det er lykkedes at 
få en del besøgende til at lægge vejen omkring den gamle gård. 

Det skyldes nok særligt den tendens vi har set de sidste par år, nemlig tendensen til 
at flere bliver hjemme i Danmark og holder ferie. Vi har haft pænt besøg i vores 
teltplads og shelter. Vi har derfor i 2021 kunnet bygge endnu et shelter med hjælp 
fra Skibsreder Brebøls Fond. Tak til Brebøl. Nu vi er ved sponsorer, fik vi hjælp fra 
Fanefjord Sparekasses Fond til etablering af et baderum i forbindelse med toilettet 
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med adgang udefra. Og endelig har vi fået penge til de 2 nye telte fra kommunens 
fond til turisme og bosætning.  

Vi har derfor forsøgt at følge op på succes’en med fondsansøgninger. Her i 
begyndelsen af 2022 har vi derfor søgt Fanefjord Sparekasses fond om midler til en 
ny plæneklipper. Desværre har vi fået afslag på den ansøgning. Vi har fået den 
begrundelse, at fonden har fået 40 ansøgninger, og har valgt at bevilge til 10 af dem. 
Desværre var vi ikke i den bunke. 

Kommunen 

2021 er det år, hvor vi trådte ud af Museum Sydøstdanmark for at være et lokalt 
museum direkte under Vordingborg Kommune. Det har haft effekt formelt fra 1. 
november 2021. Ved generalforsamlingen i november 2020, for mindre end 2 år 
siden, var det spørgsmål lige ved at sprænge foreningen, med fare for at 
Museumsgårdens Venner skulle nedlægges, og Museumsgården skulle gå en usikker 
fremtid i møde. 

På den ekstraordinære generalforsamling blev den nuværende bestyrelse så valgt 
med det formål at forhandle en fornuftig aftale på plads med Vordingborg 
Kommune, og dermed sikre, at Museumsgården som vi kender den, kunne 
fortsætte. 

Der var en lang periode, hvor vi ikke kunne mødes med Kommunen grundet Corona. 
Men i sommeren 2021 blev der indgået en aftale, som jeg vil betegne som fornuftig 
for os som forening. 

Der er ikke blevet pålagt foreningen noget udvidet ansvar i forhold til det, vi havde 
under Museet. Vi er ikke længere underlagt Museets regler om bevaring af de 
møbler og andre effekter, vi har udstillet på gården. Museets har meddelt, at ingen 
af de udstillede genstande har nogen særlig museal værdi. Vi har derfor været frit 
stillet til at bytte om på møblerne, så vi nu har et møblement, der kan tåle at 
publikum faktisk bruger møblerne efter deres formål i stedet for at de bare skal 
være udstillingsgenstande, der ikke må røres. 

Jeg har selv et job som guide på Liselund, hvor jeg fremviser det gamle slot for 
publikum, og derfor ved jeg, at der er to forskellige tilgange til museer. Den ene vil 
jeg kalde konservatorens synspunkt. Det er den tilgang, der betyder, at alle 
genstande bare skal bevares for eftertiden, koste hvad det vil. Og i konservatorens 
verden er publikum bare et forstyrrende element, der udgør en risiko for, at de 
gamle genstande kan gå tabt. 

Det andet synspunkt i museumsverdenen er formidlerens synspunkt, hvor det 
gælder om at få publikum til at opleve fortiden, og gøre den levende. Og om alle 
genstande optræder i original og skrøbelig stand, er mindre væsentlig. 
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Hvis jeg skal opsummere den nuværende bestyrelses standpunkt i den debat, vil jeg 
sige at vi er mere på formidlerens synspunkt. Man kan sige, at såfremt der ikke er 
nogen der ser de gamle genstande, eksisterer de kun for konservatoren. 

At Museumsgården nu er trådt ud af Museum Sydøstdanmark er bare en logisk 
konsekvens af det synspunkt. Museumloven hviler på 5 søjler, der er Indsamling, 
registrering, bevaring, formidling og forskning.  

Vi er ikke fagfolk, der kan forske, og vi er ikke konservatorer, der kan bevare. Men vi 
er stolte formidlere, der kan formidle landbrugskulturens historie. Og derfor er 
Museumsgårdens overgang til Vordingborg Kommune bare en logisk følge af det, vi 
altid har gjort. 

Derfor vil jeg hilse velkomment, at Vordingborg Kommune har interesse i 
Museumsgården, og at vi nu er direkte underlagt kommunen. Om det bliver lettere, 
ved jeg ikke endnu. Men i princippet har vi nu kun et sted at henvende os med vore 
spørgsmål, og det burde alt andet lige være en forenkling. 

Vi har stadig en livline i Museum Sydøstdanmark. Det betyder, at vi frit kan 
henvende os og sparre med dem i museumsrelevante spørgsmål. Jeg har oplevet, at 
vi stadig behandles med respekt, og vi møder kun hjælpsomhed i Museet. 

Vi har i dag besøg af Jesper Kjærulff fra Vordingborg kommune og senere i mødet vil 
han fortælle, hvilke perspektiver Vordingborg kommune ser i Museumsgården. 

Det er Jesper Kjærulff, vi har forhandlet den nye aftale på plads med i hans egenskab 
af chef for kultur og fritid i kommunen. Han fortsat vores mand i kommunen som 
konsulent. I får senere i dag lejlighed til at høre Jespers ideer og kommunens ideer 
om Museumsgården. 

2022 

I indeværende år har vi lagt et program, der i løber at sommeren meget ligner de 
arrangementer, vi har haft i 2021. På bordene er lagt en brochure, der er genoptryk 
af datoerne for de faste aktiviteter i løbet af sommeren. Vi har håndværkerdage og 
torsdagen, vi har høstmarked og vi har julemarked. Sidste år havde vi pløjestævne, 
men arrangøren af pløjestævnet har meddelt, at de har fundet et andet sted til at 
holde stævnet i 2022. Til gengæld har vi fået tilsagn om, at 4H deltager i vores 
høstmarked i år. Og vi vil gerne i bestyrelsen forsøge med nogle kulturelle 
arrangementer, som vil have karakter af gå-hjem møder i løbet af sommeren. Gerne 
medens det er nogenlunde varmt, men udenfor sommerferien, hvor mange har 
andre planer. 

To er allerede skemalagt 
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 Tirsdag 31. maj Jernalderlandsbyen i Keldbylille, Ebbe Ravnsted Larsen og 
Keld Møller Hansen. Det er den Keld, vi kender som direktør i museet, som en 
gang var den unge arkæolog, der forestod udgravningen af jernalderlandsbyen. 

 Tirsdag 16. august Asbjørn Børsting. Arbejdstitel: “Født i Stege, og via 
Andelsbevægelsen-til toppost i Europa”. 

 Evt et yderligere arrangement i september 

Jeg vil opfordre til at I alle støtter op om disse arrangementer. Det er det, der afgør 
om vi kan afholde flere af dem. 

Museum Sydøstdanmark arbejder med et projekt til udvidelse af Camønoen. De har 
sagt ja til at etablere en Camøno pause på Museumsgården.  Camøno pause betyder 
at Museumsgården vil blive et officielt stop for overnatning på rutekortet. Det 
gælder naturligvis kun for de vandrere, der medbringer telt eller ønsker at bruge 
vore 2 sheltere. Bestyrelsen er meget positiv overfor dette initiativ, som kun er 
kommet i stand fordi vi har fået etableret brusebad og et ekstra shelter. Vi tror at 
det vil betyde flere besøgende og større indtægter til Museumsgården. 

Så vil jeg slutte af med at sige en varm tak til alle de af jer, der tager en tørn på 
Museumsgården som frivillige. Uden jeres indsats kunne Museumsgården ikke holde 
åbent og være et interessant sted at besøge. 

I bestyrelsen er vi meget bevidste om, at frivillighed er en mangelvare, og samtidig 
en meget skrøbelig vare. Den eksisterer kun så længe vi er mange nok, der har lyst 
til at bruge vores fritid på den gamle gård. Det skal derfor være sjovt at komme her. 
Alle skal føle sig velkomne. Jeg skal derfor opfordre alle til at fortsætte det gode 
samarbejdsklima, både indenfor laugene og mellem laugene. Og så vil jeg opfordre 
jer alle til tale pænt om Museumsgården blandt jeres bekendte, og måske få dem til 
melde sig ind i foreningen i det håb, at de får lyst til at deltage som frivillige. 

Mange tak til alle, yder en indsats for at støtte op om Museumsgården. 

 

 

  


