Formandens beretning ved generalforsamlingen i ”Sorø Museumsforening” på Sorø
Museum mandag den 9. marts 2020 kl. 19.30.
Siden generalforsamlingen på Sorø Museum den 27. marts 2019 er der afholdt bestyrelsesmøder den 15.
maj, den 17.september og den 9. december 2019. Endvidere den 22. januar 2020 på Sorø Museum med
Pernille Jacobsen. 1. suppleant Vibeke Beltoft deltager fortsat i bestyrelsesmøderne.
Nyhedsbrevene udsendtes i februar og september. Tak til Alan Tomlinson,Vibeke Beltoft, Henning Vincentz
Fischer og Pernille Jacobsen for gode bidrag. Også tak til Birgit B. Madsen, Henning Bussenius - Larsen og
Vibeke Beltoft for uddeling af flertallet af nyhedsbrevene.
Som repræsentanter for museumsforeningen, der ejer matrikel 31a Sorø Bygrunde og de fredede bygninger
på Storgade 17 deltog formand og næstformand den 6. november i en grundig gennemgang af alle
bygningerne sammen med Museum Vestsjællands administrationschef Palle Juhl Taulov, lokal koordinator
Pernille Jacobsen og pedel Birgit Petersen Børsting. Palle Juhl Taulov drager omsorg for, at de forskellige
konstaterede mangler og skader, der er beskrevet i en efterfølgende rapport, bliver bragt i orden.
Fra og med 2020 yder foreningen 9.000 kr. årligt til særlige ønsker fra Sorø Museum. Derudover afsættes
som sædvanligt 1000 kr. til gløggdagen i december. I 2020 er der et ønske om hjælp til renovering og
ophængning af to gamle lamper i portrummet.
I 2019 blev der ikke doneret en pengesum, fordi pengene på forhånd var anvendt i 2018 til økonomisk hjælp
ved Erik Petris store historiske arbejder, som nu hænger på museets vægge.
MILESTENEVASK
Vibeke Beltoft, vores aktive 1. suppleant, har i maj måned arbejdet med et projekt, hvor de forskellige
milesten er blevet renset. Vibeke har fortalt om det i vores nyhedsbrev i oktober.
FOREDRAG
De fire foredragsaftener i 2019 forløb med god deltagelse. Den 11. april hørte vi om udgravninger ved Køge
Havn ved Annemette Kjærgaard og den 8. maj om Værkerne i Sorø ved Helge Torm. Foredragene
arrangeredes i samarbejde med Sorø Arkæologiforening og Folkeuniversitetet. Ea Matzon fortalte den 13.
november om projektet Follow the Vikings. Den 20. november holdt Trine Borake foredrag om detektorfund: Fra muld til magt.
BUSTUR
Medlemsturen i bus den 26. maj gik til Politimuseet, Ravelinen og Kastellet i København. 36 deltog. I år går
turen til Fyn til Fåborg Museum og Hørvævsmuseet på Krengerup Gods den 7. juni.
SAMMUS
Vi er fortsat medlem af SAMMUS – museumsforeningernes sammenslutning. Der er p.t. tilsluttet 54
museumsforeninger med i alt 25.000 medlemmer.
Ved SAMMUS-årsmødet i Nyborg den 16. marts var vi repræsenteret af Flemming Hansen, Birgit B.
Madsen, Niels Karup og Niels G. Sørensen.
Den 18. februar i år deltog Alan Tomlinson, Vibeke Beltoft, Birgit B. Madsen og Niels G. Sørensen i et
regionalt temamøde, som SAMMUS afholdt på Holbæk Museum. Formålet var at debattere den rolle, som
bestyrelsesfrivillige i dag udfylder i relation til lokale små og større museer med henblik på at styrke og
udvikle det folkelige engagement til gavn for de enkelte museer og museer generelt.

På SAMMUS-årsmødet på lørdag den 14. marts på Arbejdermuseet i København deltager næstformand og
kasserer.
MUSEUM VESTSJÆLLAND
Som tidligere år har museumsforeningsformændene holdt møde to gange med direktøren for Museum
Vestsjælland. Vi var sammen den 29. april i Kalundborg og den 9. oktober på Malergården i Odsherred.
I næste måned, den 22. april, mødes vi på Holbæk Museum. I oktober vil mødet være her i Sorø.
Det er vigtigt, at vi fra de 8 museumsforeninger med omkring 3500 medlemmer kan mødes og drøfte
arbejdet i fællesskab, - også fordi vi har en repræsentant i bestyrelsen for Museum Vestsjælland. Vores
repræsentant er fortsat Alice Faber fra Odsherred Kunstmuseums og Malergårdens Venner.
TAK FOR SAMARBEJDET
Sorø Museumsforening har for tiden 113 medlemskaber med et årskontingent på 200 kr. for en person eller
et par på samme adresse. Dertil 20 firmamedlemmer med et årskontingent på 500 kr.
Vi vil gerne have endnu flere medlemmer, så oplys endelig om de gode medlemsfordele. Medlemmer kan
besøge alle museer under Museum Vestsjælland i 6 kommuner, når blot man fremviser medlemskort med
navn og påsat gyldigt årsmærke.
Vi tilbyder firmaerne og firmaernes personale besøg for 2 personer ad gangen på skift på alle lokaliteterne.
Man skal medbringe firmamedlemskortet med gyldigt årsmærke.
Til gløggdagen med bankospil den 15. december på Sorø Museum ydede vi 1000 kr. Der kom 45 gæster. Tak
for samarbejdet omkring dagen til museet ved Pernille Jacobsen og Lene Hadsbjerg.
Jeg vil gerne takke kasserer Niels Karup for det tidskrævende kassererarbejde. Også tak til webmaster
Henning V. Fischer for arbejdet med hjemmesiden og til revisorerne Preben Lemann og Niels Steen Jensen.
Ligeledes vil jeg rette en tak til hele bestyrelsen og til lokalkoordinator Pernille Jacobsen og øvrige ansatte
på museet for et godt samarbejde i 2019.
Den 17. december tog vi afsked med vores mangeårige samarbejdspartner her på Sorø Museum Ea Stevns
Matzon. Foreningen sagde tak med en boggave og ønsket om held og lykke i tiden fremover. Et ønske vi
gerne vil gentage her i aften.
Sorø den 9. marts 2020 / Niels G. Sørensen

