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Referat fra møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum  

18. januar 2023 kl. 16.00-18.00 på Kystmuseet Bangsbo. 

 

 

Til stede: Per Frank Hansen, Tine Bro, Henning Sørensen, Anette Hauge, Jan Michael Madsen, , 

Ole Rørbæk Jensen, Jens Thidemann (ref.), samt direktør Henrik Gjøde Nielsen. 

 

 

Dagsorden 

1. Velkomst. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Underskrift af referat fra sidste møde. 

4. Orientering fra formanden. 

     

Drøftelser 

5. Status for strategiimplementeringen. 

6. Ansættelse af økonomimedarbejder, herunder redegørelse for organisation.  

7. Personalesag. 

8. Direktørens opgaver og arbejdssituation. 

9. Drøftelse af indstilling af medlem til Bangsbo Botaniske Haves bestyrelse. 

 

Orienteringer 

10. Status for magasinsagen og samlingsgennemgang.  

11. Økonomi. 

12. Besøgstal. 
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13. Øvrige orienteringer fra direktøren. 

14. Punkter til kommende møder. 

15. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger. 

16. Eventuelt. 

                

1.  Velkomst 

Per Frank Hansen (PFH) bød velkommen. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

3. Underskrift af referat fra møde 17. november 2022. 

Referater godkendt og underskrevet. 

 

4. Orientering fra formanden 

Per Frank Hansen(PFH) orienterede om arbejdet i Bangsboudvalget. Der har været søgt midler fra 

Frederikshavns kommunes projektudviklingsfond til at udarbejde en udviklingsplan for området 

som grundlag for yderligere fondssøgning og som forberedelse til hærvejsprojektet. Ansøgningen 

blev afslået med begrundelse i, af udvalget ikke er en forening. 

Der er aftalt et møde med kommunaldirektør Thomas Eriksen om det videre forløb. 

PFH deltager i det første møde vedr. udviklingsprofil for Frederikshavn kommune. Kystmuseets 

salgs- og marketingschef Maria Groes Eldh holder oplæg på mødet. 

 

Drøftelser 

5. Status for strategiimplementering 

Der arbejdes målrettet med at afslutte ENV-projektet i Skagen, der rummer mange forskellige 

elementer. Ny udstilling åbnes af den Thailandske ambassadør til juli. 

Projektet Nordjylland Genfortalt er afsluttet. Der er produceret fem podcast, hvor Nordjyllands 

Kystmuseum er baggrund for de tre. Disse podcasts kan bredes ud til flere medier på museet. 
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6. Ansættelse af økonomimedarbejder, herunder redegørelse for organisation 

Der søges ikke i denne omgang en ny Økonomi- og administrationschef, efter stillingen blev ledig 

pr. 1. nov. 2022. I stedet søges en økonomimedarbejder, der skal tage sig af den grundlæggende 

økonomiske drift af museet, så der kan komme ro på den økonomiske afdeling. Der kom ikke i 

første omgang kvalificerede ansøgere. Der er derfor søgt via et rekrutteringsbureau, Komplex, og 

indkommet flere kandidater. En kandidat er udvalgt til 2. samtale, der afholdes umiddelbart efter 

bestyrelsesmødet. 

I løbet af foråret ansættes en tekniker/håndværker, der dels skal afhjælpe dette arbejdsområde men 

også være bindeled mellem det tekniske/bygningsmæssige område og økonomi- og driftsafdelingen. 

Når disse grundlæggende medarbejdere i afdelingen er på plads, tages økonomi- og 

administrationschefstillingen op igen. 

 

 

7. Personalesag 

Lukket punkt. 

 

8. Direktørens opgaver og arbejdssituation 

Kystmuseet og museets direktør har af flere omgange haft et særdeles stort arbejdspres grundet 

kvalitetsvurdering, corona, magasinsagen og udskiftning på posten for økonomi- og 

administrationschef mv. Der er igen opstået udefrakommende sager, der optager megen tid og 

energi, samtidig med, at museet igen står uden økonomi- og administrationschef, hvilke opgaver nu 

også varetages af HGN, og en del af administrationsopgaverne af Maria Groes Eldh, der således 

også er hårdt presset. 

FU har derfor bedt HGN om at sætte farten ned og prioritere arbejdsopgaverne og koncentrere sig 

om de primære og mest presserende opgaver og udskyde andre. 

FU foreslår, at den på forrige møde vedtagne forventningsafstemning neutraliseres. Ikke således at 

opgaverne bortfalder, men at de udsættes efter HGNs prioritering og valg. 

Museet har en god strategi, der er godt i gang med at blive implementeret, og som vi allerede 

mærker god effekt af på mange områder. FU foreslår at museet fastholder strategien, men at 

tidsplanen forskydes et år med varighed frem til udgangen af 2026, om nødvendigt to år, til 

udgangen af 2027. Det ligger bestyrelsen på sinde, at HGN, og museets medarbejdere i øvrigt, ikke 

rammes på velfærd, arbejdsglæde og i sidste ende helbred eller forlader stillingen på grund af 

uoverstigeligt arbejdspres. 

Det blev besluttet at følge indstillingen fra FU. 
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9. Drøftelse af indstilling af medlem til Bangsbo Botaniske Haves bestyrelse 

Nordjyllands Kystmuseum har udpegningsret til en plads i bestyrelsen for Bangsbo Botaniske Have. 

Pladsen har indtil nu været besat at Hans Munk Pedersen, der nu har valgt at trække sig tilbage efter 

lang tro tjeneste. 

Bestyrelsen indstiller Kystmuseets salgs- og marketingschef Maria Groes Eldh til bestyrelsen for 

Bangsbo Botaniske Have. 

 

Orienteringer 

10. Status for magasinsagen og samlingsgennemgang. 

Magasinet er flyttet, men der forestår stadig en meget stor opgave med at indrette magasinet, sætte 

genstande på plads og registrere den ny opbevaring. Dette arbejde har ligget stille sommeren men er 

genoptaget i løbet af vinteren. Kenneth har nedlagt magasiner i Fylleledet og på Bangsbo Fort og 

flyttet genstandene til det ny magasin, en medarbejder er sat ind i opgaven med at sætte genstande 

på plads, og listerne i forhold til kassation er under udarbejdelse. 

Der er planlagt et Åbent Hus arrangement på magasinet i marts, hvor museets gæster inviteres 

indenfor til et indblik i arbejdet bag facaden. 

Desuden laves der en udstilling om de udskilte genstande i Salen på Bangsbo til efteråret. 

  

11. Økonomi 

HGN er sammen med økonomimedarbejderen i gang med at udarbejde årsregnskab. Der vil pga. 

manglende økonomi-og administrationschef i højere grad blive gjort brug af revisor. 

HGN orienterede om sagen vedr. Vesterbyvej i Skagen. Der er endnu ikke en endelig afgørelse. 

Bussen er solgt til Henning Kjeldsen, Skagen. Henning Kjeldsen lejer garagen på Vesterbyvej indtil 

han er klar til at flytte bussen. 

Lars-Henrik Hyttel har henvendt sig vedr. produktion af Sæbybogen. Trykkeudgifterne er nu steget 

så, meget, at det ikke længere er økonomisk muligt for Sæby Museums Forening at producere 

bogen. Lars-Henrik Hyttel spørger derfor, om det er muligt, at trykke bogen på Nordjyllands 

Kystmuseums grafiske afdeling. Det er muligt, men i en anden kvalitet. Salget af bogen vil dække 

udgifterne, mens der for museet vil blive ekstra arbejde til grafisk afdeling. Udgifterne til 

produktionen afholdes af Sæby Museums Forening. Museet ser det som betydningsfuldt, at 

Sæbybogen fortsat udgives, og vil derfor gerne hjælpe foreningen med tryk af bogen. HGN indgår 

aftale. 

 

12. Besøgstal  
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Besøgstallene er nu talt op for 2022, og viser en meget flot fremgang på 31 %, i alt 52.978 ordinære 

betalende gæster.  

Dertil kommer tallene for børn, frigængere, medlemmer mv, samt kulturmiljøbesøgende, der endnu 

ikke er opgjort. 

 

13. Øvrige orienteringer fra direktøren. 

Den årlige marinarkæologiske dag afholdes torsdag d. 26. januar på Kystmuseet Bangsbo. Det er 

Slots- og Kulturstyrelsen, der er arrangør af dagen, der har deltagelse af alle landets 

marinarkæologiske museer, samt konsulenter og kontorchef fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

Der afholdes personalemøder hver 2. måned for at sikre kommunikation og samvær. 

Museet er blevet sølvmedlem af Destination Nord. Museet har stor glæde af samarbejdet, og kan 

opnå endnu flere fordele ved yderligere engagement som sølvmedlem. 

Lisette Vind Ebbesen har henvendt sig, med forespørgsel om HGN vil overtage LVEs post i 

bestyrelsen for Skagen Erhvervsforening. Kystmuseet er ikke medlem af erhvervsforeningen, og 

kan derfor ikke tage posten. 

 

14. Punkter til kommende møder 

Næste møde er 1. marts, kompetencematrix. 

 

15. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger 

Referatet udsendes til bestyrelsen pr. mail, og publiceres på hjemmesiden. 

 

16. Eventuelt 

Jens Thidemann er på personalemøde valgt til medarbejderrepræsentant i museets 16. jan. 2023 

bestyrelse.                

 

Næste møde 

1. marts kl. 16-18, Kystmuseet Bangsbo  
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Per Frank Hansen    Tine Bro 

 

 

 

Vagn Thidemann    Anette Hauge 

 

 

 

Jan Michael Madsen    Ole Rørbæk Jensen 

 

 

 

Jens Thidemann 


