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Referat fra møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum  

14. april kl. 16.00-18.00 på Kystmuseet Bangsbo 

 

 

Til stede: Per Frank Hansen, Tine Bro, Vagn Thidemann, Mogens Eeg, Jens Thidemann (ref.), samt 

direktør Henrik Gjøde Nielsen. 

Afbud: Signe Larsen og Ole Rørbæk Jensen. 

 

 

 Dagsorden 

1.  Velkomst. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Endelig godkendelse og underskrift af referat fra møde 10. dec. 2020 og 20. jan. 2021. 

4. Underskrift af vedtægter. 

5. Underskrift forretningsorden. 

6. Orientering fra formanden. 

     

Drøftelser 

7. Godkendelse og underskrift af regnskab 2020. 

8. Model for etablering af erhvervsnetværk. 

 

Orienteringer 

9. Status for opfølgning på kvalitetsvurdering. 

10. Status for strategiimplementering. 

11.Orientering fra direktøren. 
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12. Punkter til kommende møder. 

13. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger. 

14. Eventuelt. 

 

 

                   

1.  Velkomst 

Per Frank Hansen (PFH) bød velkommen. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

3. Endelig godkendelse og underskrift af referater 

Referater godkendt og underskrevet. 

 

4. Underskrift af vedtægter. 

De resterende underskrifter blev sat på vedtægterne. 

 

5. Underskrift forretningsorden. 

Forretningsordenen blev underskrevet. 

 

6. Orientering fra formanden. 

PFH orienterede bestyrelsen om, at FU har bedt Henrik Gjøde Nielsen(HGN) om at udarbejde et 

udkast til masterplan for strategiimplementeringen.  Masterplanen behandles under pkt. 10. 
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7. Godkendelse og underskrift af regnskab 2020. 

HGN gennemgik regnskabet, der efterfølgende blev godkendt og underskrevet. 

Resultatet for 2020 fremviser et overskud, der dels skyldes refusion og tilskud i forbindelse med 

COVID19kompensationer og dels at de store investeringer, der er foretaget i 2020 har kunnet 

afholdes over driften frem for at bruge af de hensatte midler til strategiimplementering. 

 

8. Model for etablering af erhvervsnetværk. 

HGN har udarbejdet et udkast til etablering af en erhvervsklub. HGN lægger op til at starte småt 

med invitation af mindre netværk eller erhvervsklynger til særlige arrangementer og herfra lade det 

vokse og se, om det kan bære et egentligt erhvervsnetværk. Der lægges vægt på, at museet reelt har 

noget at tilbyde erhvervspartnerne og at museet konkret kan få et udbytte af samarbejdet. 

 

9. Status for opfølgning på kvalitetsvurdering. 

Museet har endnu ikke fået en ny konsulent i Slots- og Kulturstyrelsen(SLKS) efter den tidligere 

konsulent ved årsskiftet forlod stillingen. 

En stor del af punkterne i opfølgningen er indfriet, her i blandt nye vedtægter, der er til behandling i 

SLKS. Andre opfølgningspunkter er sat i proces, og opgaver uddelegeret til det faglige og 

administrative personale samt formidlergruppen og endnu andre er indarbejdet i masterplanen for 

strategiimplementeringen. 

Opfølgningen skal være færdig til august, hvor PFH og HGN skal til opfølgningsmøde med SLKS i 

Kbh. 

 

10. Status for strategiimplementering 

Vi er rigtig godt med i forhold til strategiimplementeringen på det organisatoriske, økonomiske og 

personalemæssige område og faktisk også på det faglige. 

Strategiimplementeringen er en proces hvor der indhøstes erfaringer lige som den skærpede 

situation under Coronaepidemien har givet nye erfaringer, der tages med i det videre forløb for, 

hvordan den endelige organisation skal falde på plads. 

Der er udarbejdet en masterplan for strategiimplementeringen, hvor der fremlægges tanker for 

udvikling af de enkelte afdelinger, med tidsplan for arbejdet. HGN havde forud for mødet fremsendt 

denne masterplan, der blev gennemgået. Der var overordnet stor ros og tilfredshed med 

masterplanen, der giver et godt konkret overblik over fremtidige opgaver. HGN tilretter 

masterplanen, der herefter fremlægges for medarbejderne, i første omgang ledelsen og de faglige 

medarbejdere, hvor der udarbejdes delstrategier, og herefter for de øvrige medarbejdere. 
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11.Orientering fra direktøren 

HGN gav et økonomisk overblik og fremlagde prognoser for 2021. 

Under nedlukningen har det været svært at bemande telefonomstillingen, hvorfor der på 

telefonsvarer henvises til kontakt pr. e-mail. 

Der er indgået en aftale om salg af Voerså Gl. Skole til den lokalhistoriske forening i Voerså. 

JT orienterede om Ph.d. projektet. Der sigtes efter at søge en pulje ved SLKS i september for midler 

til frikøb for at udarbejde den endelige projektbeskrivelse. Arbejdet med at indkredse 

projektområdet er allerede godt i gang, og peger i retning af strandinger og bjærgning fra skibsvrag 

og økonomien her i, samt holdningen til det at tage fra vrag. 

Frederikshavn kommune har udarbejdet et kulturkompas med fire indsatsområder, hvor museet er 

blevet bedt om at fremlægge en handleplan for et eller flere af indsatsområderne. HGN har ud fra 

strategi og masterplan beskrevet en handleplan for hver af de fire områder. 

Vedr. sagen med Læsø museum og de genstande der er optaget fra vraget på Kobbergrunden er 

genstandene er overdraget til Kystmuseet på vegne af SLKS som statens ejendom. Sagen kører 

stadig, men SLKS har oplyst, at et er en sag mellem SLKS, Læsø Museum og finderen af 

genstandene. 

HGN har været indkaldt som vidne i retssagen om klitten, der blev fjernet fra et fredet område ved 

Skagen Sønderstrand. HGN har forholdt sig til de kulturhistoriske og til dels arkæologiske aspekter 

ved området. 

HGN har haft møde med Thomas Eriksen, ny direktør for teknik og kulturforvaltningen, og 

centerchef for kultur og borgerservice Anette Ravnholt, og præsenteret museet og dets 

arbejdsområder. 

Sagen om borgmesterkæden fra Sæby har været til behandling i økonomiudvalget, men museet har 

endnu ikke fået en tilbagemelding. 

Jan Thomsen har valgt at gå på seniorpension og fratræder sin stilling pr. 1. maj. 

HGN har fået en henvendelse fra søværnet, der har været i dialog med kulturministeriet vedr. 

Lappedykkeren. HGN har orienteret om, at der med jævne mellemrum har været henvendelser med 

henblik på renovering af Lappedykkerne, men at det aldrig har resulteret i den samme opbakning, 

når arbejdet konkret skulle udføres. Lappedykkeren er ikke museets ejendom, og der foreligger 

ingen overdragelsesaftale eller aftale om brug og vedligeholdelse. 

HGN har taget kontakt til organisationen FREMFOR, fremtidens formidling af forsvarets historie. 

Projektet er drevet primært ved hjælp af frivillige kræfter og har i den indledende fase projektet 

gennemført en undersøgelse af den eksisterende formidling i Danmark samt i Norge og Sverige. 
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Næste fase har til formål at udvikle og udbygge en digital formidlingsplatform, hvor FREMFOR i 

samarbejde med de eksisterende formidlingsaktører vil løfte danskernes viden om forsvarets 

historie. HGN har budt ind med Kystmuseet som en af disse formidlingsaktører. 

Frederikshavn kommunen har bedt HGN om en redegørelse for forløbet omkring formidlingen af 

Strandbyskatten, samt at rette henvendelse til Nationalmuseet for at undersøge muligheden for at 

kunne udstille skatten i lokalområdet. HGN har forespurgt Nationalmuseet om dette og afventer 

svar. 

Årbogen Kysten er under udarbejdelse. Teksterne er stort set på plads. De øvrige årgange af 

årbogen vil, som planlagt blive uddelt til medlemmer af museumsforeningerne ved arrangementer 

for hver forening. Muligvis når årbogen 2020 at blive færdig inden. 

Der udeltes mærker til bestyrelsesmedlemmernes ODM-kort. 

 

12. Punkter til kommende møder 

Regulering af museumsforeningerne. De tre museumsforeninger udspringer af tre vidt forskellige 

historikker og arbejder under vidt forskellige forhold. Der ønskes en diskussion med henblik på at 

skabe ensartede forhold for de tre foreninger. 

Der ønskes et besøg ved museets ejendom på Vesterbyvej i Skagen, forud for en diskussion om 

brug og evt. salg af ejendommen. 

 

13. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger 

Referatet udsendes pr. mail til bestyrelsen, der kan indsende kommentarer og rettelser inden for en 

uge, hvorefter referatet offentliggøres på museets hjemmeside. 

 

14. Eventuelt 

Intet. 

 

 

Næste møde 22. juni kl. 16-18, Kystmuseet Skagen. 
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Per Frank Hansen    Tine Bro 

 

 

 

Vagn Thidemann    Mogens Eeg 

 

 

 

Signe Larsen     Ole Rørbæk Jensen 

 

 

 

Jens Thidemann 

 


