Formandens beretning ved generalforsamlingen i ”Sorø Museumsforening” afholdt på
Sorø Museum torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.30
Siden generalforsamlingen d. 14. marts 2014 er der afholdt bestyrelsesmøder d. 12. maj, d. 8. september,
d. 8. december 2014 i Sorø Kultur- & Fritidscenter og d. 21. januar 2015 på Sorø Museum med Ea Matzon.
Der holdes desuden løbende kontakt med lederen af vores museum Ea Matzon for gensidig information
om udstillinger, arrangementer, bygningernes vedligehold, ændringer af rum, m.v. ”Vores museum” er ikke
blot et udtryk; vi er ejere af matriklen 31a Sorø Bygrunde og bygningerne på Storgade 17.
De fire foredragsaftener på Værkerne i 2014 forløb med god deltagelse.
I april holdt Niels Henriksen, Sorø, foredrag om Årsag og virkning af den dansk-tyske krig i 1864, og
amatørarkæolog Klaus Thorsen, Bornholm, fortalte om Et liv som amatørarkæolog. I november fortalte
museumsinspektør Dorthe Wille-Jørgensen om Danmarks Borgcenter og udgravningerne på Vordingborg
Slotsruin, og cand. mag. i historie Emil Lauge Christensen fortalte om Sjælegavestridigheder i dansk
højmiddelalder.
Vi ser frem til de to næste foredrag: den 8. april om Danefæ på Nationalmuseet ved museumsinspektør
Peter Vang Petersen, Nationalmuseet, og den 22. april om Hans Egede, Grønland og Danmark i 300 år ved
Stephen Egede Glahn, Humlebæk, tidligere Munke Bjergby Præstegård.
Vi fortsætter med fire foredrag årligt i godt samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening og
Folkeuniversitetet. Vi takker vores foredragsansvarlige Alan Tomlinson for det seriøse arbejde ved
tilrettelæggelsen af foredragene. Indtil videre fastholder vi Værkerne som et godt sted at afholde
foredragene – også set med de økonomiske briller. Værkerne får 500 kr. i årskontingent. Så er der lokaler
til rådighed for os ligesom for de 115 andre foreninger, der har tilmeldt sig på Værkerne.
Vi udsendte som sædvanligt nyhedsbrevene i september og i februar. Vi ønsker, at artiklerne så vidt muligt
skrives af vores medlemmer. Tak for gode bidrag til Holger Jørgensen og Henning Fischer samt endvidere til
Kathrine Noes Sørensen, Museum Vestsjælland. Brevene trykkes af Preben Lemann, Stenmagle, og vi er
meget tilfredse med det grafiske arbejde og med prisen derfor. Tak til Preben.
Den 7. maj lykønskede vi Havehistorisk Forening i Sorø i anledning af foreningens 10 års fødselsdag. Vi er
meget glade for, at foreningen passer og plejer museumshaven. Tak for det utroligt flotte arbejde, der
udføres hele sommeren igennem.
Medlemsturen i bus den 25. maj til København havde 41 deltagere. Tak til vores sekretær Flemming
Hansen for det udmærkede arbejde med at tilrettelægge dagen på Holmen og på Tøjhusmuseet. I år går
busturen til Helsingør den 14. juni. Vi ser frem til turen, som Flemming Hansen igen har tilrettelagt for os.
Vi var praktiske hjælpere på Sorø Museum på den festlige dag den 28. august, hvor den nye Kulturbus,
finansieret af Nordea fonden, blev indviet af kulturminister Marianne Jelved.
Næstformand Ulla Hansen har i år hjulpet museet ved oprydning m.m. vedr. tømning af loft på forhuset.
Jeg deltog den 18. juni og den 23. oktober i henholdsvis Skælskør og Nykøbing Sjælland i møder for de 8
museumsforeningsformænd i Museum Vestsjælland.
I disse uformelle halvårlige møder deltager direktør Eskil Vagn Olsen. Det er meget givende at sådanne
møder afholdes til gensidig inspiration og information. Det giver en god mulighed for at samarbejde, som
det er sket i forbindelse med de nye medlemskort af plast.
Den 21. januar 2015 deltog jeg i et møde på Kattrup Gods, i nærheden af Bromølle Kro, arrangeret af
Vævere i Vestsjælland. Der arbejdes med et Vævernes Hus på godset, som gerne vil udleje et hus til
formålet. Huset er beliggende centralt og ret tæt ved godsets hovedbygning.

Jeg kan i den forbindelse anbefale hele 7 guidede ture på Nekselø i juli måned i år. Lederen er seniorforsker
ved Holbæk Museum Minna Kragelund, som vil fortælle om de mange vævere, der tidligere arbejdede på
Nekselø om sommeren. Oplysninger fås hos Visit Odsherred eller på Holbæk Museum.
Vi har fra starten i 2003 været med i SAMMUS, ”Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark”,
hvor jeg for tiden er en af to revisorer. Der er i øjeblikket tilsluttet 72 museumsforeninger fra alle egne af
Danmark. Fra området øst for Storebælt er der tilsluttet 22 foreninger. 5 ud af 8 foreninger under Museum
Vestsjælland er med i SAMMUS.
Henning Bussenius-Larsen og undertegnede deltog den 14. marts 2015 i årsmødet på Moesgaard Museum
ved Aarhus, hvor vi havde den glæde at se den nye imponerende museumsbygning på 15.000 m2, som blev
indviet i oktober 2014. Pris 393 millioner kr. Hertil et stort millionbeløb til opbygning af udstillingerne. På
mødet deltog 64 fra 32 medlemsforeninger. Ved rundturen også bag kulisserne var alle 64 kørende i én
elevator – hvilket fortæller lidt om stedet.
På mødet blev sammenslutningens første formand Jens Olufsen, Ringkøbing, hyldet for sit store arbejde.
Jens Olufsen genopstillede ikke, men blev dog efter eget ønske valgt til suppleant til bestyrelsen. Ny i
bestyrelsen blev Anders Hind fra Hals Museumsforening og Arkiv.
Den hidtidige næstformand John Holmer, formand for Museumsforeningen Sydsjælland og Møn, blev af
bestyrelsen efterfølgende valgt til ny formand for SAMMUS.
Vores forening skænkede i 2014 det gode beløb på 8.000 kr. til Sorø Museums nye lydanlæg med mikrofon
og højtaler. Vi bakkede op om det festlige arrangement på Storgade, Torvet og Akademigrunden samt på
museet på Fars dag den 5. juni – grundlovsdag.
Til gløggdagen den 14. december på Sorø Museum ydede vi 1000 kr. Der kom 75 gæster.
Vi har for tiden 111 medlemmer med et årskontingent på 200 kr. for en eller et par på samme adresse.
Dertil 21 firmamedlemmer med et årskontingent på 500 kr. Vi kunne ønske os lidt flere medlemmer.
Hvervefoldere kan rekvireres. Husk der er gode medlemsfordele.
Med museumslederen Ea Matzon i Sorø har vi aftalt at afholde et arrangement på museet lørdag den 25.
juni 2016 i anledning af vores forenings 100 års fødselsdag. Reservér dagen.
I anledning af jubilæet har bestyrelsen sammen med Ea Matzon planer om at udgive et festskrift. Til det
formål arbejder vi med at søge om økonomisk støtte dertil.
Vi håber, at det lykkes os at modtage støtte udefra. Vi har kontakt med personer, der vil skrive i
festskriftet. Om vi får vores ønske opfyldt, vil man kunne læse i vores næste nyhedsbrev i september.
Jeg vil gerne takke alle medlemmer for god opbakning, særlig omkring foredrag og busture.
Ligeledes retter jeg en stor tak til mine bestyrelseskolleger og til museumsleder Ea Matzon for godt
samarbejde i det forløbne år.
Tak til vores direktør Eskil Vagn Olsen for samarbejdet i Museum Vestsjælland. Eskil bakker op om
museumsforeningerne. Konkret har vi ved hjælp fra museet – afdelingen i Ringsted - fået fremstillet nye
medlemskort af plast, således, at medlemmerne nemt kan komme gratis ind på museets afdelinger.
Museumsforeningen afholder selvfølgelig selve udgiften til de plastkort og årslabels, som vi anvender.
At vi kan komme gratis ind på alle 11 afdelinger er en fin gestus fra museumsledelsen. Det værdsætter vi,
det giver det frivillige arbejde i bestyrelserne et velkomment skulderklap.
Omvendt kan jeg fastslå, at vi siden 2002 har ydet ca. 95.000 kr. i gaver til Sorø Museum, som det i detaljer
er beskrevet i vores nyhedsbrev fra september 2014.
Vi opfylder således et af vore formål i følge foreningsvedtægternes § 2.
En særlig tak til sekretær og turarrangør Flemming Hansen og til webmaster Henning Fischer samt til vores
kasserer Niels Karup, der holder styr på medlemsliste, regnskab og budget i årets løb.
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