Formandens beretning ved generalforsamlingen i ”Sorø Museumsforening” på Sorø Museum tirsdag
den 12. oktober 2021 kl. 19.30.
På grund af pandemien har vi måttet udskyde generalforsamlingen fra marts til oktober.

Siden generalforsamlingen på Sorø Museum den 9. marts 2020 er der afholdt bestyrelsesmøder den 3. juni,
den 24. august og den 1. december 2020. Endvidere den 19. januar 2021. Mødet den 3. juni sidste år og den
19. januar i år foregik via e-mail på grund af covid19 restriktionerne. 1. suppleant Vibeke Beltoft deltager
stadig i bestyrelsesmøderne.
Nyhedsbrevene udsendtes i februar og september. Tak til Per Damsbo Andersen fra Sorø Bibliotek og
lokalarkivet og tak til Alan Tomlinson, Vibeke Beltoft, Henning Vincentz Fischer, Jørgen Mogensen og tak
til Pernille Jacobsen fra Sorø Museum for gode bidrag. Også en stor tak til Birgit B. Madsen, Henning
Bussenius - Larsen og Vibeke Beltoft for omdeling af flertallet af nyhedsbrevene.
Som repræsentanter for museumsforeningen, der ejer matrikel 31a Sorø Bygrunde og de fredede bygninger
på Storgade 17 deltog formand og sekretær den 20. oktober 2020 i en grundig gennemgang af alle
bygningerne sammen med Museum Vestsjællands administrationschef Palle Juhl Taulov, lokal koordinator
Pernille Jacobsen og pedel Birgit Petersen Børsting.
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 gik pengebeløbet til renovering og ophængning
af to gamle lamper i portrummet.
FOREDRAG og BUSTUR

De 3 af 4 foredragsaftener i 2020 måtte desværre aflyses på grund af covid19 restriktionerne. Det samme
gjaldt busturen, som ellers skulle have gået til Fyn.
Foredraget med Sara Lea Kronvang om de arkæologiske undersøgelser ved Jordemodervej gennemførtes.
Gløggdagen den 13. december 2020 måtte også aflyses. Til gengæld blev der arrangeret åbent hus for
medlemmerne den 6. august 2021, hvor man kunne nyde øl fra Sorø Bryg og bese den nye krostue.
SAMMUS

Vi er fortsat medlem af SAMMUS – museumsforeningernes sammenslutning. Der er p.t. tilsluttet 69
museumsforeninger med i alt ca. 52.000 medlemmer. Årsmødet i 2020 blev aflyst og flyttet til afholdelse
den 18. september 2021 på Koldinghus, hvor Alan Tomlinson, Birgit B. Madsen, Henning BussemiusLarsen og undertegnede Niels G. Sørensen deltog.
MUSEUM VESTSJÆLLAND

Som tidligere år har de 8 museumsforeningsformænd holdt møde med direktøren for Museum Vestsjælland.
Vi mødtes på Holbæk Museum den 12. november 2020 og her på Sorø Museum den 14. juni 2021. Den 28. i
denne måned mødes vi i Skælskør.
Det er vigtigt, at vi fra de 8 museumsforeninger 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 havde i 2020 110 medlemskaber med et årskontingent på 200 kr. for en person eller
et par på samme adresse. Dertil 19 firmamedlemmer med et årskontingent på 500 kr. Medlemstallet er
fortsat stabilt. Nogle går ud - og andre kommer ind.
Jeg vil gerne rette en særlig tak til 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 takke alle i bestyrelsen og lokalkoordinator Pernille Jacobsen og øvrige ansatte på museet
for et godt samarbejde i 2020.
Sorø den 9. marts 2021 / Niels G. Sørensen

