Næstved Museumsforening
Ringstedgade 4B
4700 Næstved

Næstved, den 21. august 2020
Kære medlem
Langsomt begynder landet at vende tilbage til mere normale tilstande, også i museumslandskabet. Vi skal dog fortsat passe på os selv og hinanden, holde afstand og
spritte af!
Vi indkalder derfor til den udskudte
GENERALFORSAMLING
onsdag, den 9. september 2020, kl. 19.00
i Næstved Kunstforenings lokaler
Skt. Peders Kirkeplads 14C, Næstved
(gymnastiksalen bag Skolen på Kirkepladsen)
med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Aflæggelse af beretning for det forløbne år
Aflæggelse af regnskab for det foregående år
Orientering om Museum Sydøstdanmarks aktiviteter i det foregående år og planer for indeværende år samt orientering om Museum Sydøstdanmarks økonomi
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:
a. Enkeltmedlemskab: 175,- kr.
b. Husstandsmedlemskab: 250,- kr.
c. Firmamedlemskab: med højst 9 ansatte: 500,- kr.
med 10 eller flere ansatte: 1.000,- kr.
Valg af bestyrelse
På valg er Birgit Petersen Børsting, Tove Dalby Johansen og Ole Madsen.
Alle er villige til at modtage genvalg.
Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Rørbech
Eventuelt

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et lettere traktement (ikke buffet!),
ligesom der derefter vil være et fagligt indlæg fra Museum Sydøstdanmark.
Vi håber at medlemmerne møder op til generalforsamlingen, der afholdes et sted,
hvor der skulle være plads til de interesserede.
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Næstved, den 21. august 2020
Vi kan samtidig løfte sløret for museumsforeningens planlagte aktiviteter i efteråret,
idet vi dog må oplyse, at coronasituationen gør, at vi ikke planlægger nogen udflugt
før til næste år. Samme situation gør, at møderne afholdes på steder, hvor forsamlingsreglerne kan overholdes (hvis reglerne ikke ændres forinden).
•

•

•

•

Fyraftensmøde, den 16.9.2020, kl. 16.30: Palle Birk vil fortælle om Nonnerne
på Gaunø. Mødet afholdes i Kunstforeningens lokaler, Skt. Peders Kirkeplads
14C, Næstved
Foredrag, den 7.10.2020, kl. 19.00: Kulturarvschef Kristoffer B. Pedersen vil
fortælle om Arkæologi i Holmegaard Mose. Mødet afholdes i Sognegården,
Skt. Peders Kirkeplads 5, Næstved
Fyraftensmøde, den 28.10.2020, kl. 16.30: Chris Hermansen vil tage os med
I Gøngehøvdingens fodspor. Mødet afholdes i Kunstforeningens lokaler, Skt.
Peders Kirkeplads 14C, Næstved
Endelig har vi planlagt et foredrag i november om den nyopdagede Vikingeborg på Lolland. Nærmere herom kommer senere.

Der sendes som sædvanlig særskilte indkaldelser ud på mail til de enkelte arrangementer, men hold Jer opdaterede på foreningens hjemmeside:
www.naestved-museumsforening.dk

Venlig hilsen
Næstved Museumsforening
Ole Madsen
formand

