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Bestyrelsens beretning for 2019
Her i coronaens tid er det ikke muligt at afholde den ordinære generalforsamling på
det tidspunkt vedtægterne kræver. Den vil dog blive afholdt så snart det igen er forsvarligt. I mellemtiden vil bestyrelsen komme med sin skriftlige beretning over året
2019, selv om den naturligt nok også vil se på den aktuelle situation.
Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ole Madsen som formand, Birgit Petersen som næstformand og kasserer, Jørgen Elming som sekretær og
Annelise
Hopff
og
Tove
Dalby
Johansen
som
menige
medlemmer.
Bestyrelsen har holdt i alt 9 bestyrelsesmøder i 2019. Til bestyrelsesmøderne indkaldes også Næstved Museums daglige leder, Mette Bielefeldt Bruun, som også har deltaget i de fleste bestyrelsesmøder. Det er vigtigt for bestyrelsen at have en tæt kontakt med vores lokale museum.
Foredrag og fyraftensmøder
Et af foreningens formål er at arrangere foredrag for medlemmerne. Det søger vi at
gøre ved at invitere medlemmerne til 4-5 foredrag eller fyraftensmøder i såvel foråret
som efteråret. Foredragene, hvortil der er offentlig adgang, afholdes som regel i Sct.
Peder Sognegård, mens fyraftensmøderne, der alene er for foreningens medlemmer
afholdes i Næstved Museums foredragsafsnit på 1. sal i museet.
I 2019 blev det til i alt 10 foredrag og fyraftensmøder:
Forårssæsonen blev indledt af Thomas Roland, der talte om Byzantinsk arkitektur.
Derefter fulgte Dorothy Jones, der fortalte om folkeeventyrenes Enhjørninger, drager, griffe og trolde, mens Palle Birk Hansen kunne berette om Folkehold på
Skovkloster og Skovklosters lejere på baggrund af klosterets regnskaber fra
1400-tallet. Mere nutidigt fortalte Cathrine Rasmussen om Næstveds Gavlmalerier
før forårssæsonen afsluttedes med et foredrag om Udgravningerne ved Lejre med
Tom Christensen.
Efteråret blev indledt med et foredrag om Helleristninger med Gerhard Milstreu, der
efterfulgtes af Palle Birk Hansen, der fortalte om Hospitaler og sygehuse i Næstved herunder lidt om den spanske syge, der huserede for 100 år siden. Dorothy Jones
fortale om moden gennem tiderne under overskriften Sku’ det være smart? Om
Udgravningerne i forbindelse med Femern-forbindelsen berettede Søren Anker
Sørensen, før efteråret afsluttedes med et fyraftensmøde om Køge-skuden – et
skibsvrag fra 1500-tallet, der blev formidlet af Annemette Kjærgaard.
Der har generelt været et pænt fremmøde til disse arrangementer, som bestyrelsen
lægger meget vægt på kan fortsætte.
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Udflugter
Efter oplægget om udgravningerne ved Lejre, var der arrangeret en Udflugt til Lejre
for foreningens medlemmer. Selv om vejrguderne ikke helt var med os, fik vi dog en
spændende dag først i Sagnlandet Lejre og efterfølgende en rundvisning i og omkring
Lejre Museum.
Derudover forsøgte vi sammen med Næstved Kunstforening at arrangere en fællesudflugt til Vejle Kunstmuseum og Kongernes Jelling. Udflugten måtte desværre aflyses,
da der ikke var tilmeldinger nok.
Vi håber fortsat at kunne arrangere udflugter for medlemmerne, men må erkende, at
prisen bliver ret høj, hvis udflugterne skal foregå med fælles buskørsel, især hvis turen går over Store Bælt. Derfor vil vi primært satse på kør-selv udflugter, hvor vi arrangerer omvisning(er) på udflugtsmålet.
SAMMUS
Museumsforeningen er medlem af Sammenslutningen af museumsforeninger i Danmark (SAMMUS). Sammenslutningen kan tale museumforeningernes sag over for museer og myndigheder, ligesom den kan inspirere os i det daglige arbejde. Sammenslutningen afholder et årsmøde, hvor vi som regel er repræsenteret.
Regnskab
Som det fremgår af det fremlagte regnskab på hjemmesiden gav 2019 et underskud
på 3.672,14 kr. Foreningens formål er ikke at samle en formue, men vi forsøger at få
indtægter og udgifter til at balancere. Desværre har vi måttet sige farvel til en del
medlemmer i de sidste par år, det er derfor vigtigt at de tilbageværende medlemmer
slutter op om foreningen og dens aktiviteter, og gerne reklamerer for foreningen, så
vi kan få endnu flere medlemmer.
Samarbejde med museet
Aktiviteterne i Helligåndshuset (Næstved Museum) har i 2019 været beskedne, da
museets kræfter er gået med at få etableret den nye afdeling Holmegaard Værk i
Fensmark. Vi håber, at der senere, når corona-epidemien er overstået, bliver kræfter
til overs til at få gang i aktiviteterne i Helligåndshuset.
Således havde museet ikke den fornødne kapacitet til at gennemføre årets Høstmarked i oktober. Museumsforeningen sprang til og det lykkedes at samle mange gode
kræfter, så det traditionsrige høstmarked kunne gennemføres. Det samme vil sikkert
også blive tilfældet i 2020.
I den forbindelse vil vi slå et slag for det frivillig-arbejde som medlemmerne (og andre) kan yde museet, enten gennem de forskellige arbejdsgrupper (laug) som er oprettet af museumsforeningen eller direkte som frivillig på museet. Museum Sydøstdanmark arbejder for tiden med at få formaliseret de frivilliges arbejde i museets forskellige afdelinger, et arbejde som museumsforeningen ser sig som en naturlig deltager i. Den endelige formalisering af arbejdet er dog sat på pause under epidemien. Vi
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arbejder også sammen med museet om en samarbejdsaftale, der præciserer samarbejdet og herunder museumforeningens medlemmers rettigheder, rabataftaler m.v.
I 2019 har Tove Dalby Johansen siddet som de lokale museumforeningers repræsentant i bestyrelsen i Museum Sydøstdanmark. Denne plads skifter hvert andet år blandt
de lokale museumsforeninger. Fra 2020 besættes pladsen af en repræsentant fra Køge Museums Venner.
Næstved Museums Gavefond
Gavefondens formål er at støtte Næstved Museum. Den havde ved årsskiftet en kapital på ca. 2,5 mio. kr. Fondens midler er typisk anvendt på anskaffelser til museet,
enten udstillingsgenstande eller til hjælp til udstillinger og vedligeholdelse. I forbindelse med etablering af Holmegaard Værk ansøgte fonden Civilstyrelsen om tilladelse til
ekstraordinært at anvende 1 mio. kr. til brug for udstillingen af Kähler-samlingen på
Holmegaard Værk. Efter 2 års overvejelser (!) kom der imidlertid et afslag på ansøgningen. Fonden har derfor foreløbig doneret 300.000 kr. af fondens frie midler til denne udstilling, mens der nu arbejdes på en anden løsning i form af en opløsning af fonden, så der dels kan skaffes yderligere midler til Kähler-samlingen, men samtid sikres,
at der fortsat er afsat midler til hjælp til anskaffelser til Næstved Museum.
Tanker i en Corona-tid
Også Næstved Museum er ramt økonomisk hårdt af nedlukningen. I disse tider er det
værd at erindre sig, at Næstved Museumsforening er en støtteforening for Næstved
Museum. Derfor opfordres alle medlemmer til at yde en indsats for vores museum,
enten ved frivilligt arbejde, besøg, køb i butikken eller evt. donationer. Det er vigtigt
at vise, at vi som medlemmer er interesserede i Næstved Museum og at vise omverdenen, at Næstved Museum har støtte i lokalbefolkningen.
Vi ses til museumforeningens generalforsamling, når der bliver mulighed for at afvikle
den.
Ole Madsen
formand

