Formandens beretning for 2021 ved Sorø Museumsforenings generalforsamling
den 15. marts 2022 i Sorø Museum
I året 2021 holdt vi bestyrelsesmøder den 19. januar via e-mail på grund corona. Den 21. juni, den 30. august
samt den 1. december holdt vi ordinære bestyrelsesmøder. Den 21. juni deltog Pernille Jacobsen fra Sorø
Museum i bestyrelsesmødet.
Vi udsendte et Nyhedsbrev på 8 sider i februar 2021, hvor vi desværre måtte informere medlemmerne om, at
forårets to foredrag og årets bustur måtte aflyses på grund af corona-restriktionerne. Vi bragte en artikel og
informationer fra Sorø Museum.
Vi håber nu, at busturen til Fyn den 4. september i år må få god tilslutning, så den kan gennemføres.
I september 2021 udsendte vi et større Nyhedsbrev på 20 sider, hvor vi indbød til to foredrag i november og
bragte to artikler med farvefotos samt en hel del informationer fra Sorø Museum.
Tak for gode artikler til Niels Karup og Vibeke Meister Beltoft.
Tak til bestyrelsesmedlemmerne Birgit Bangsgaard Madsen, Vibeke Meister Beltoft og Henning BusseniusLarsen for omdelingen af flertallet af nyhedsbreve. Det sparede foreningen for omkring 2000 kr. i porto.
Generalforsamlingen i marts 2021 blev rykket til den 12. oktober 2021, hvor den blev holdt på Sorø
Museum med efterfølgende gode indlæg om og fra Museum Vestsjælland ved lokalkoordinator Pernille
Jacobsen og formidlings – og kommunikationschef Mie Ellekilde.
Som repræsentanter for museumsforeningen, der ejer matrikel 31a Sorø Bygrunde og de fredede bygninger
på Storgade 17, deltog vi den 27. oktober 2021 i en grundig gennemgang af alle bygningerne sammen med
Museum Vestsjællands administrationschef Palle Juhl Taulov, lokal koordinator Pernille Jacobsen og pedel
Birgit Petersen Børsting.
Foreningen yder 9.000 kr. årligt til særlige ønsker fra Sorø Museum. Derudover afsættes som sædvanligt
1000 kr. til gløggdagen i december. I 2021 er pengebeløbet anvendt til nye blyindfattede ruder i museets
nyindrettede krostue, som er bygget op i et rum i forhuset mod Storgade som på Chr. IV´s tid.
I efteråret arrangerede vi 2 foredragsaftener. Den 9. november fortalte arkæolog Sara Lea Kronvang fra
Museum Vestsjælland om Udgravning i Dianalund forår 2021, og den 23. november fortalte pens. museumsinspektør Nils Engberg, Nationalmuseet, om Kirken som kulturarv og 456 døde middelalderkirker.
Da gløggdagen i december 2020 måtte aflyses, arrangeredes der til gengæld åbent hus for medlemmerne den
6. august 2021, hvor man kunne nyde øl fra Sorø Bryghus og bese den nye krostue samt museets udstillinger. Gløggdagen i 2021 afholdtes med coronapas den 12. december på Sorø Museum som sædvanligt i
fællesskab med museet.
Som tidligere år har de 8 museumsforeningsformænd holdt 2 møder med direktøren for Museum Vestsjælland. Vi mødtes den 14. juni i Sorø og den 28. oktober i Skælskør. Det er vigtigt, at vi kan mødes og
drøfte arbejdet i fællesskab, - også fordi vi har en repræsentant i bestyrelsen for Museum Vestsjælland. Alice
Faber fra Odsherred Kunstmuseums og Malergårdens Venner er stadig vores repræsentant.
Vi er som hidtil medlem af SAMMUS – museumsforeningernes sammenslutning, og 4 bestyrelsesmedlemmer deltog i årsmødet den 18. september 2021 på Koldinghus. Omkring 70 foreninger er tilsluttet
SAMMUS.
Sorø Museumsforening har for tiden 112 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 altså
fortsat stabilt. Jeg vil slutte med at udtrykke en stor tak for godt samarbejde til museets medarbejdere – ikke
mindst til Pernille Jacobsen - og til foreningens bestyrelsesmedlemmer. En særlig tak til Niels Karup for det
store arbejde, han udfører som vores uundværlige kasserer og til Henning Vincentz Fischer for arbejdet med
hjemmesiden.
Sorø den 15. marts 2022/ Niels G. Sørensen, bestyrelsesformand for Sorø Museumsforening

