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Aflysning/udsættelse af SAMMUS årsmøde 2020
Set i lyset af den nuværende Coronasmitte-risiko – og Statsministeren og Sundhedsmyndighedernes anbefalinger – har SAMMUS’s bestyrelse i dag besluttet af
aflyse/udsætte SAMMUS’s årsmøde og generalforsamling, som var planlagt til
afholdelse førstkommende lørdag den 14. marts på Arbejdermuseet i København.
18 medlemsforeninger havde ellers tilmeldt sig til årsmødet, hvilket må betragtes som tilfredsstillende, men en telefonopringning til en række af de tilmeldte
foreninger onsdag formiddag, viste at en del foreninger var indstillet på at deltage i mødet – men mindst 5 foreninger meddelte også, at man ikke havde lyst
til at deltage og ville blive væk.
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SAMMUS’s bestyrelse har naturligvis forståelse for, hvis nogen af vores medlemmer ikke ønsker at udsætte sig selv – eller familiemedlemmer – for risikoen for at blive smittet.
Den nuværende bestyrelse fortsætter naturligvis arbejdet frem til en ny generalforsamling – og så snart den nuværende sundhedssituation er afklaret, vil
Bestyrelsen komme med en ny dato til generalforsamlingen. En oplagt mulighed
vil være af afholde mødet i forbindelse med efterårets temamøde – og evt. af
fremrykke dette møde, som normalt afholdes i oktober.
Det er naturligvis med beklagelse, at vi vælger at aflyse/udsætte generalforsamlingen, men årsmødet og generalforsamlingen skal være en god og spændende
oplevelse for deltagerne. Organisationens festdag !!! – og vi var bange for, at
Coronatruslen ville komme til at lægge en unødvendig dæmper på dagen. Bl.a.
derfor vælger vi at reagere, som vi gør.
Beslutningen er blevet meddelt de tilmeldte museumsforeninger.
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KONTINGENT for 2020

SAMMUS’ bestyrelse.

Med nyhedsbrev nr. 55 fremsendte vi skema til indberetning af jeres

Formand:
Steen Hjorth
Kerteminde Museumsforening
tlf. 21 43 07 26
hjorthsteen@gmail.com

medlemstal samt info om indbetaling af kontingent – 200 kr. + 2 kr. pr.
medlem. Hvis I ikke allerede har indbetalt kontingent for 2020, bedes dette
ske snarligt muligt. Indbetaling foretages til landsorganisationens kasserer
Per M. Holm. Vær venligst opmærksom på, at vi på det medsendte skema,
beder om, at I opgiver to kontaktpersoner til jeres forening, som fremover
begge vil modtage nyhedsbreve og div. informationer fra SAMMUS.

SAMMUS på Facebook
Nu er SAMMUS på Facebook. Al begyndelse er svær – men nu er vi i gang, så
følg os, del siden og læg gerne stof ind om jeres forening, som kunne være
interessant for andre museumsforeninger.

Næstformand:
Hardy Jensen
Vesthimmerlands
Museumsforening
tlf. 29 62 02 24
hardyjensen@email.dk
Kasserer:
Per M. Holm
Museumsforeningen for
Fiskeri- og Søfartsmuseet
tlf. 40 27 10 44
permholm@stofanet.dk
Grete Thrane
Designmuseets Venner
Else Runge Petersen
Aabenraa Museums Venner
Suppleanter:

REGIONALMØDER, februar 2020
SAMMUS har nu gennemført de første 3 regionalmøder, som er et led i vores
nye strategi om at komme tættere på vore nuværende og potentielle nye
medlemmer. Deltagerne på møderne var repræsentanter for museumsforeninger og foreningsdrevne museer. Ved mødet i Holbæk deltog 6 foreninger/
museer, i Kerteminde deltog 9 og samme antal deltog i mødet i Aabenraa.
SAMMUS er godt tilfreds med forløbet af det nye tiltag. Der var god snak,
erfaringsudveksling og debat – og bestemt fundament for at udvidet
samarbejde museumsforeninger/museerne imellem.
SAMMUS har planer om at afvikle yderligere 5 regionale møder rundt om
landet i løbet af det resterende år – og vender tilbage med datoer og steder på
et senere tidspunkt.

Hans Ole Svendsen
Odsherred Kunstmuseum og
Malergårdens Venner
John Holmer
Museumsforeningen for
Sydsjælland og Møn
Flere oplysninger på
www.sammus.dk

Spændende kursustilbud på vej
Også som led i vores nye strategi er SAMMUS gået i gang med at udvikle
kurser, som vil være relevante for vores medlemmer – i hvert tilfælde hvis vi
lytter til ønsker fra deltagerne på det seneste temamøde.
Her efterlystes nemlig bl.a. et kursus, som kunne give medlemmerne større
viden om brugen af de sociale midler.
Derfor er vi lige nu ved at lægge sidste hånd på et sådant tilbud – og tanken er
at der skal afholdes i prøvekursus for museumsforeninger m.fl., som ligger i
området omkring Ribe, Esbjerg, Varde…….
Invitationen vil i løbet af en måneds tid blive sendt til en række museumsforeninger/foreningsdrevne museer i området.
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