Formand Niels G. Sørensens beretning ved generalforsamlingen i ”Sorø Museumsforening” afholdt i Sorø
Sognegård torsdag den 1. marts 2012 kl. 19.30
Siden generalforsamlingen den 15. marts 2011 er der afholdt bestyrelsesmøder den 3. maj, den 15. september, den
3. december og den 25. januar. Januar-mødet blev holdt på Sorø Museum sammen med Ea Matzon. Vi har fået ny
næstformand Niels Karup, Frederiksberg, efter at Ejler Jensen udtrådte af bestyrelsen den 16. marts, således som der
blev orienteret om på hjemmesiden. Ejler udførte et rigtig godt arbejde for foreningen, og derfor skal han have en
stor tak for samarbejdet i bestyrelsen. Vi glæder os efterfølgende over, at Niels Karup allerede har vist sig som en
meget interesseret og aktiv næstformand. Han har bl.a. skrevet flere artikler til vores nyhedsbrev. Vores kasserer
Egon Dalegaard har haft travlt med at holde styr på foreningens pengesager og medlemsliste. Tak, Egon, fordi du har
påtaget dig kassererjobbet. Og tak for husly i dit hyggelige hjem, når vi udsender nyhedsbreve.
På sidste generalforsamling orienterede jeg om, at arkitektfirmaet Arkiplus A/S skulle lave en beskrivelse, som
omhandler museumsbygningernes tilstand. Vi ville så anvende rapporten ved ansøgninger til fonde for at søge at få
økonomisk mulighed for at renovere bygningerne. Rapporten blev lavet, og der er ansøgt Kulturarvsstyrelsen – nu
Kulturstyrelsen – om at måtte renovere de fredede bygninger. Samtidig søgtes om penge. Tilladelsen blev givet, og
styrelsen bevilgede 250.000 kr. Museet og foreningen har efterfølgende i december 2011 ansøgt A. P. Møller-fonden
om 2.850.425 kr. Vi fik desværre afslag og har nu en ansøgning liggende hos Augustinus Fonden, hvorfra vi venter
svar midt i marts måned. Ansøgningen på 7 sider samt bilag beskriver udførligt projekterne. Der søges om støtte til
renovering af forhus og kælder, installation af fjernvarme samt nyopsætning og digitalisering af den permanente
udstilling. Samlet udgift er anslået til 3.190.425 kr. Ea Matzon vil senere i aften komme nærmere ind på projektet.
Foredragene i 2011 forløb med god deltagelse. Vi hørte amatørarkæolog Per Lotz, Jellingeksperten Mads Dengsø
Jensen, fhv. direktør i Domi Knud Lundin Larsen samt Thomas Bertelsen, der fortalte om forsvarskirker og Gerhard
Milstreu, der talte om helleristninger. Fem foredrag som lovet, fordi vi kun fik tre foredrag i forrige sæson.
Ellers fortsætter vi med fire foredrag årligt og altid i godt samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening og
Folkeuniversitetet. Vores foredragsansvarlige Alan Tomlinson skal have tak for det arbejde, han så energisk udfører
med at finde og lave aftaler med foredragsholdere og reservere lokaler.
Bestyrelsesmedlem Henning Bussenius-Larsen skal også modtage en tak for sit altid grundige arbejde, ofte på
køkkenfronten – uden kaffe og brød duer en aften jo simpelthen ikke. Det er faktisk et uundværligt job, Henning har
påtaget sig i godt samarbejde med arkæologiforeningen.
I bygningssynet på Sorø Museum den 6. juni deltog tre bestyrelsesmedlemmer sammen med museumsdirektøren
og forvalteren. En nyskabelse som vi har aftalt skal være permanent.
Vi udsendte nyhedsbrevene i farver i september og februar. Vi forsøger at gøre brevene læseværdige, ligesom vi
ønsker at holde foreningens hjemmeside opdateret. Dette arbejde har Henning Fischer taget på sig – tak for det.
Medlemsturen den 29. maj til Kronborg Slot blev en succes, hvor de 35 deltagere fik gode oplevelser i Helsingør og
på hjemvejen i Fredensborg. 29. april er der igen udflugt for medlemmer – i år er der plads til 50 deltagere. Vi tror, at
der bliver fuldt hus, når vi besøger Bakkehusmuseet og Frederiksberg Slot og nyder en frokost i Pile Allé. Jeg vil gerne
rette en stor tak til vores sekretær Flemming Hansen, fordi han har engageret sig i planlægningen af busturene.
”Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark” har tilslutning fra 68 foreninger. Vi er fortsat med. Fire bestyrelsesmedlemmer deltog i årsmødet med en efterfølgende lærerig rundvisning på Arbejdermuseet I København
den 26. marts, og fire bestyrelsesmedlemmer var på Sønderborg Slot den 30. september til Sammenslutningens
temadag om det frivillige arbejde på museerne. Her fik man en fremragende rundvisning af lederen Per Dragsbo.
Museumsforeningens donation af 110 planteskilte til museumshaven blev fejret den 23. august i haven. Bestyrelsen
var indbudt af Havehistorisk Forening for Sorø og Omegn, hvis medlemmer udfører et beundringsværdigt arbejde
med at passe haven - Joakim Bursers Apotekerhave med 96 planter - anlagt 2005.
I håb om at få nye firmamedlemmer gjorde bestyrelsesmedlemmerne en ekstraordinær indsats i efteråret. Vi
aflagde besøg på udvalgte virksomheder og blev belønnet med fire nye, nemlig Musculus, Multiline A/S, Elektrogården og Nyrup Installation A/S. Hjertelig velkommen til de nye firmaer i rækken – vi har nu 23 firmamedlemmer.
Glöggdagen den 1. december arrangerede foreningen i godt samarbejde med Sorø Museum. Det var dejligt at
konstatere, at mange kom og hyggede sig på det julepyntede museum og glædede sig over særudstillingen
”Juletræet med sin pynt”.
Jeg vil slutte med at takke alle medlemmer for rigtig god opbakning til bestyrelsesarbejdet. Også en stor tak til
firmamedlemmerne, som støtter foreningen og dermed museet. Vi er glade for den økonomiske håndsrækning og
ser det også som en moralsk opbakning, der giver os lyst til at engagere os i det frivillige arbejde omkring vores
museum. Til sidst vil jeg endnu en gang rette en stor tak til mine bestyrelseskolleger og til museets medarbejdere
med direktør Ea Matzon i spidsen for godt samarbejde i det forløbne år; og jeg vil personligt takke for den tillid, jeg
er blevet vist ved at få lov til at være bestyrelsesformand i 10 år, når vi i næste måned skriver den 18. april 2012.

