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Referat
fra

Næstved Museumsforenings ordinære generalforsamling
tirsdag d. 26. april 2022.
_______________________

Mødet blev afholdt i Sct. Peders Sognegård, og omkring 55 medlemmer deltog.
1: Valg af dirigent:
Formanden bød velkommen og foreslog Niels Rørbech som dirigent. Ingen andre forslag, så Niels blev valgt.
2: Aflæggelse af beretning for det forløbne år
Formanden, Ole Madsen, aflagde beretning med en grundig gennemgang af foreningens
aktiviteter i det forgangne år.
Sidste forår var præget af coronaepidemien med alle dens restriktioner. Bestyrelsen
havde valgt at udsætte de planlagte aktiviteter, således også generalforsamlingen.
Vi er nu 155 medlemmer.
Bestyrelsen har afholdt seks møder.
Fællesturen med Kunstforeningen gik til Helsingør, hvor vi besøgte LO-skolen og Helsingør Bymuseum.
En lignende fællestur i år vil blive afholdt lørdag d. 20. august, og turen vil gå til Esrum
Kloster og Tegners Museum.
Ved den udskudte generalforsamling i september fortalte Palle Birk om skolevæsenet i
Næstved i middelalderen.
Der blev afholdt følgende foredrag og fyraftensmøder:
Chris Hermansen: I Gøngehøvdingens fodspor.
Palle Birk om Birgitte Gøye.
Annemette Kjærgård om sygdomme i middelalderen.
Palle Birk om Gilder og Laug i Næstved.
Vi afholdt også i det traditionelle høstmarked.
I forbindelse med Næstveds Søjler arrangerede foreningen middelaldermiddag i Kompagnihuset.
Næstveds Søjler gentages i år, den 17 og 18 juni. Medhjælpere til dette arrangement
er velkomne.
Foreningens medlemmer har været aktive i de forskellige laug: arkæologi-/have-/hus/dragt-lauget.
Formanden takkede alle de frivillige for deres indsats.
2021 blev året, hvor vi måtte tage afsked med Mette Bruun som faglig leder for Næstved
Museum.
Vores kontakt til museet om Helligåndshuset varetages nu af Kristoffer Buch Pedersen.
Der er nu, på vores initiativ, etableret en midlertidig udstilling på 2. sal med Svend
Hammershøj keramik fra Kähler.
Der er nu taget hul på revitaliseringen af Helligåndshuset. Tove Dalby Johansen står for
en arbejdsgruppe på foreløbig 8 medlemmer. Hensigten er at komme med et idékatalog
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til Helligåndshusets fremtidige udstillinger. Det skal være til inspiration for museet, Kristoffer Buch Pedersen og kommunen.
Vi deltager ydermere i SAMMUS, en landsdækkende organisation af museumsforeninger. Her udveksler vi ideer til gensidig inspiration. Senest landsmødet på Nyborg Slot.
I Museum Sydøstdanmarks bestyrelse deltager 1 repræsentant for de forskellige foreninger, for tiden er det et medlem fra Museumsgården i Keldbylille, der repræsenterer
os alle.
Formanden takkede Kristoffer Buch Pedersen for det gode samarbejde.
Sluttelig retter formanden også en stor tak til Museumsforeningens bestyrelse for det
gode, og til tider livlige samarbejde.
___________________
Spm: Dorthe til Tove: vedr. næste møde i revitaliseringsgruppen: næste møde efterfølgende fredag kl. 15 i Helligåndshuset. God ide, at annoncere møderne på vores hjemmeside. Det vil Ole sørge for.
3: Aflæggelse af regnskab for det foregående år
Kassereren fremlægger regnskabet. Efter spørgsmål fra salen om indtægterne fra udlejningen af værelset i Kustodehuset, godkendes regnskabet.
Formanden gennemgik Gavefondens regnskab.
Civilretstyrelsen skal nu tage stilling til opløsning af Gavefonden. De frigivne midler
fordeles til udstilling af Kähler samlingen, revitalisering af Helligåndshuset og kontantbeløb på 100.000,- kr. til Museumsforeningen til anvendelse i forbindelse med Helligåndshuset.
Gavefonden har netop doneret penge til indkøb af en drone til museet.
4: Orientering om Museum Sydøstdanmarks aktiviteter i det foregående år og
planer for indeværende år samt orientering om Museum Sydøstdanmarks økonomi
Museets Lyngvild udstilling fortsætter til Køge Museum og Borgcentret. Handler om
magtens dronninger.
Picassos keramik åbner 6. maj. Rummer 40 værker. Udstillingen ses som et samspil
med Kählers keramik, og falder således i god tråd med museets virke.
Ved Borgring skal der etableres et formidlingscenter.
Vi har ikke set noget regnskab for 2021.
5: Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6: Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:
Enkeltmedlemskab: 175,- kr.
Husstandsmedlemskab: 250,- kr.
Firmamedlemskab: med højst 9 ansatte: 500,- kr.
med 10 eller flere ansatte: 1.000,- kr.
Bestyrelsens forslag om uændrede kontingenter godkendtes.

