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Referat fra møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum  

8. september 2022 kl. 16.00-18.00 på Kystmuseet Bangsbo. 

 

 

Til stede: Per Frank Hansen, Tine Bro, Vagn Thidemann, Anette Hauge, Ole Rørbæk Jensen, Jan 

Michael Madsen, 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. Spareplan i konsekvens af de bebudede kommunale nedskæringer. 

6. Godkendelse og underskrift af budget.  

 

Orienteringer 

7. Status for strategiimplementering. 

8. Status for magasinsagen og samlingsgennemgang. 

9. Økonomi. 

10. Besøgstal. 

11. Øvrige orienteringer fra direktøren. 

12. Punkter til kommende møder. 

13. Eventuelt. 
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1. Velkomst 

Per Frank Hansen (PFH) bød velkommen. 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt, med tilføjelse af nyt punkt 13, kommunikation af bestyrelsens beslutninger. 

Planlagt punkt om kompetencematrix og 8. bestyrelsesmedlem bortfalder pga. punkt om spareplan i 

konsekvens af de bebudede kommunale nedskæringer. 

 

3. Underskrift af referat fra møde 18. januar 2022. 

Referater godkendt og underskrevet 

 

4. Orientering fra formanden. 

PFH orienterede om arbejdet i Bangsboudvalget. Der arbejdes fortsat på udvikling af området samt 

en samlet strategi. Der søges fonde i for at lave en forprojekt til strategien, der skal bindes sammen 

med Hærvejsprojektet. 

Der kommer ikke i denne omgang nye toiletter i området. Toiletterne i porten er blevet renoveret. 

 

Drøftelser 

5. Spareplan i konsekvens af de bebudede kommunale nedskæringer. 

Kultur- og fritidsudvalget har vedtaget nedskæringer, der er indstillet til byrådet, der behandler 

budgettet 12. oktober. Kultur- og Fritidsudvalget har valgt at skære Nordjyllands Kystmuseums 

årlige tilskud med kr. 400.000,-. Oven i de øgede årlige driftsudgifter museet er pålagt som følge af 

Frederikshavn kommunes opsigelse af museets leje af magasin, skal der derfor i budgettet for 2023 

findes besparelser for kr. 750.000,-. Hertil kommer forventede øgede udgifter til forbrug, samt 

engangsudgifter til udmøntning af spareplanen, kr. 250.000.  

HGN har i samarbejde med FU udarbejdet forslag til besparelser, der kan sikre museets fremtidige 

drift under et reduceret driftstilskud. Der er i besparelserne lagt vægt på at fastholde museets 

statsanerkendelse med heraf følgende statstilskud. Der kan ikke skæres i det faglige arbejde, der 

allerede er stærkt reduceret gennem tidligere besparelser, og som følge af magasinsagen halter 

bagefter i forhold til forskningen. En yderligere reduktion i det faglige og forskningsmæssige 

arbejde vil forventeligt have direkte konsekvenser for museets statsanerkendelse. I oplægget til 

spareplanen er der også lagt vægt på at fastholde ressourcerne til og styrke museets fortsatte 
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udvikling, dels i henhold til museets strategi og dels for at øge museets egenindtjening. 

Budgetterne har gennem de seneste år været gennemgået minutiøst for at finde effektiviseringer og 

besparelser, dels med baggrund i tidligere nedskæringer og dels for at omlægge budget og struktur 

til udvikling og implementering af strategien. En nedskæring af det omfang museet nu står overfor 

kan ikke løses ved at finde midlerne i driften uden at nedlægge arbejdsområder, funktioner og 

stillinger. Der lægges derfor op til, at museet helt nedlægger driften af arkiver. Det gælder læsesale 

og publikumsbetjening i Skagen, Sæby og Frederikshavn, samt forespørgsler og al øvrigt arbejde 

omkring arkiverne. Som følge heraf nedlægges to stillinger i arkiverne, og bygningerne, der rummer 

museets arkivdrift i Sæby og Skagen opsiges og fraflyttes. Arkivalierne overflyttes til museets 

magasin og beholdes inden for museet som en del af museets interne studiesamling.  

I forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens Kvalitetsvurdering påpeges det, at arkiverne ikke er 

omfattet af museumsloven og derfor ikke betragtes som en del af museumsdriften og ikke indgår i 

kvalitetsvurderingen. Arkiverne er således et område, der ikke berører museets statsanerkendelse.  

Ud over lukning af arkiverne nedlægges en stilling blandt frontpersonale. Dertil omlægges en 

stilling i formidlergruppen fra fuldtid til deltid. 

Af yderligere tiltag indstilles driften af bussen i Skagen, hvormed der er forbundet store årlige 

udgifter. Driften af bussen har aldrig givet overskud. Bussen afhændes. 

Spareplanen blev drøftet i bestyrelsen og godkendt. 

Personalet, der berøres direkte af spareplanen er blevet orienteret og varslet opsigelse, såfremt 

byrådet vedtager nedskæringerne. Det øvrige personale er orienteret pr. mail og indkaldt til 

personalemøde mandag d. 12. september til yderligere orientering om de kommunale nedskæringer 

og deres konsekvenser for museets fremtidige drift. PFH deltager i personalemødet. 

 

6. Godkendelse og underskrift af budget 2023 

Budgettet blev fremlagt og gennemgået.  

Budgettet blev godkendt og underskrevet. 

 

Orienteringer 

7.  Status for strategiimplementering. 

Der er god fremdrift i ENV-projektet i Skagen. HGN fremlagde en detaljeret liste over gennemførte 

og endnu uafsluttede projekter i forbindelse med formidlingen i Skagen. 

Udstillingen om Sussi og Leo er lukket og taget ned. Der arbejdes nu på en ny udstilling om Bent 

Haller. Museet fik testamenteret en lille samling af malerier lavet af Bent Haller. Dette har udviklet 
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sig til, at Bent Haller på sigt vil overdrage sin samling af malerier, akvareller og skulpturer samt 

dagbøger og notesbøger til museet. Allerede nu har museet dog modtaget akvareller og to skulpturer 

til den kommende udstilling, der opsættes i den store sal på Bangsbo. 

Anders Tøttrup Nielsen er som planlagt ansat i to måneders projekt i forbindelse med 

Stolpersteinerprojektet. Der skal nedlægges 39 mindesten i Frederikshavn kommune, samt opsættes 

en mindeplade på Bangsbo Fort. Udstillinger på museets afdelinger i Skagen, Frederikshavn og 

Sæby er etableret. Der arbejdes desuden på en bog og artikler om projektet. 

 

8. Status for magasinsagen og samlingsgennemgangen. 

Intet nyt. Arbejdet har ligget stille i den travle sommersæson, men genoptages i løbet af efteråret. 

Der er stadig meget, der mangler at blive opbygget på magasinet og sat på plads. 

Samlingsgennemgangen er afsluttet og afrapporteret til SKLK, der skulle give tilbagemelding 4. 

aug. HGN har rykket for svar. Derefter kommer selve udskillelsen og kassationen. 

 

9. Økonomi. 

Regnskabsrapporten er endnu ikke afsluttet, men eftersendes som bilag. Det må forventes, at 

museets driftsudgifter stiger som følge af inflation og øgede udgifter. 

Økonomi- og administrationschefen er i gang med at indrette bogholderiet og oprette profitcentre, 

der vil overskueliggøre driften af de forskellige afdelinger og projekter. 

HGN fremlagde priser gældende for 2023. Der er små justeringer, og ændringer, således at det 

fremover bliver muligt, ud over fællesbilletten, der gælder en uge, også at købe en dagsbilet til en 

enkelt afdeling. 

 

10. Besøgstal. 

Besøgstallene blev gennemgået. Der vises en samlet fremgang i forhold til sidste år. Særligt kan der 

ses, at antallet af cruisegæster er steget igen. Også museet i Sæby har vist stor fremgang. 

Der er fremlagt en statistik over Danmarks mest besøgte attraktioner, der omfatter alt fra museer til 

zoologiske haver og forlystelsesparker. På listen over top 10 i Nordjylland indtager Kystmuseet tre 

pladser med Fortet, Skagen og Bangsbo afdeling, mens Sæby følger med på en 16. plads. 

 

11. Øvrige orienteringer fra direktøren. 

HGN orienterede kort om museets aktuelle status. 
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-Frederikshavn Kommune har takket for og udtryk tilfredshed med den fremsendte handlingsplan. 

-HGN har d. 23. maj været til møde på Frederikshavn Kommune med deltagelse af 

kulturministeren. Her var deltagerne i Kulturkanten tilstede, mens kommune havde samtale med 

ministeren. 

-d. 16. september kommer den thailandske ambassadør til museet i Skagen for at se den 

Thailandske konges flag. HGN deltager. 

- Som følge af besparelserne er den planlagte personaletur aflyst. Der var også lagt op til et større 

arrangement i forbindelse med årets julefrokost, for at takke for personalets ekstraordinære indsats i 

de seneste ekstraordinære år. Pga. besparelserne nedskaleres dette arrangement også til en 

almindelig julefrokost og en tak. 

- HGN arbejder på artikler til Sæbybogen omkring Stolpersteiner sammen med Anders, samt en 

artikel om temaet På den anden side. 

-Der har på Bangsbo været afholdt møde med bestyrelsen for venneforeningen i Skagen, med 

rundvisning på museet. Det var en god dag, og HGN lagde op til lignende arrangementer med de 

andre museumsforeninger. 

 

12. Punkter til kommende møder. 

Kompetencematrix og det 8. bestyrelsesmedlem. 

Forventningsafstemning mellem bestyrelse og direktør, FU laver oplæg. 

I øvrigt jf. bestyrelsens arbejds- og mødeplan. 

Vagn orienterede om, at han ikke deltager i næste eller øvrige fremtidige møder, da han udtræder 

som repræsentant for Sæby Museums Forening. Vagn takkede for et spændende og godt samarbejde 

med bestyrelsen, særligt med bestyrelsen og direktøren i de seneste år, hvor der er arbejdet med 

museets strategi og udvikling, som nu er inde i en god gænge også afdelingen i Sæby, hvor der nu 

igen er udvikling mange aktiviteter. Fremover repræsenteres Sæby museums Forening af Henning 

Sørensen.  

PFH takkede ligeledes Vagn for hans indsats, der med en positiv tilgang også samtidig er gået 

kritisk til opgaven og været med til at bære Sæby Museum og Nordjyllands Kystmuseum ind i en 

ny tid. 

13. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger 

Efter personalet er orienteret på mødet d. 12. sept. udsender bestyrelsen en pressemeddelelse om de 

bebudede kommunale nedskæringer og de direkte konsekvenser, som de kommer til at få for 

museet. HGN og FU laver skriver pressemeddelelsen og museet udsender til pressen. 
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Referatet udsendes til bestyrelsen og betragtes som godkendt, hvis der ikke kommer kommentarer 

inde for en uge, hvorefter det offentligøres på museets hjemmeside 

 

14. Eventuelt 

Intet 

 

Næste møde 

17. november 2022, kl. 16-18, Kystmuseet Bangsbo  

 

 

 

Per Frank Hansen    Tine Bro 

 

 

 

Vagn Thidemann    Anette Hauge 

 

 

 

Jan Michael Madsen    Ole Rørbæk Jensen 

 

 

 

Jens Thidemann 


