20. jan. 2022

Referat fra møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum
18. januar 2022 kl. 16.00-18.00 på Kystmuseet Bangsbo.

Til stede: Per Frank Hansen, Vagn Thidemann, Anette Hauge, Tine Bro, Ole Rørbæk Jensen og
Jens Thidemann (ref.), samt direktør Henrik Gjøde Nielsen.
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13. Punkter til kommende møder.
14. Eventuelt.

1. Velkomst
Per Frank Hansen (PFH) bød velkommen til bestyrelsen. Der er endnu ikke udpeget
bestyrelsesmedlem fra turisterhvervet.
Vagn Thidemann (VT) uddelte det nye eksemplar af Sæbybogen, samt ros til museet for det høje
aktivitetsniveau på alle afdelinger.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

3. Endelig godkendelse og underskrift af referat fra møde 18. dec.
Referater blev underskrevet.

4. Orientering fra formanden.
PFH orienterede om, at byrådet har udpeget Ole Rørbæk Jensen som medlem af Nordjyllands
Kystmuseums bestyrelse for den kommende byrådsperiode. Frederikshavn kommune har endnu
ikke udpeget et bestyrelsesmedlem fra Turisterhvervet. PFH er udpeget som medlem af
erhvervsrådet som medlem af bestyrelsen for en fireårig periode.
FU vil bede om foretræde for det ny Kultur- og Fritidsudvalg for at præsentere museets strategi og
forretningsplan.

Drøftelser
5.Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig med PFH som formand og Tine Bro (TB) som næstformand.
Formand og næstformand indgår i bestyrelsens forretningsudvalg. Det tredje medlem til FU
udpeges når bestyrelsen er fuldtallig efter udpegning af medlem fra turisterhvervet.
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6. Kompetencematrix for bestyrelsen
PFH præsenterede et forslag til et kompetencematrix, hvorved bestyrelsen kan få et overblik over
medlemmernes forskellige kompetenceområder, for at afsøge hvilke områder bestyrelsen mangler
kompetencer med henblik på at besætte posten som det 8. bestyrelsesmedlem. Kompetencematrix
tages op på det kommende bestyrelsesmøde, og bestyrelsen kan forinden komme med input til
kompetenceområder.
Der er aftalt møde med Nils M. Jensen, direktør i Organisationen Danske Museer. Nils vil holde et
oplæg for bestyrelsen omkring temaerne ”Hvad er et statsanerkendt museum” og Hvad er
bestyrelsens rolle i et statsanerkendt museum”. Mødet finder sted 15. aug.

7. Direktørens medlemskab af bestyrelsen for Læsø Museum
FU og Henrik Gjøde Nielsen (HGN) har behandlet direktørens medlemskab af bestyrelsen for Læsø
Museum. HGN blev i kølvandet af Læsø Museums og Kystmuseets kvalitetsvurderinger og i
forbindelse med samarbejder mellem de to kommuner udpeget til en plads i Læsø Museums
bestyrelse. HGN har været medlem af bestyrelsen i en to-årig periode og har især rådgivet
bestyrelsen i forhold til organisering, samt museets og bestyrelsens roller som statsanerkendt
museum og arbejdsfordelingen mellem de to. Det besluttedes, at HGN efter periodens udløb ikke
fortsætter som fast medlem af Læsø Museums bestyrelse, da hans tid er nødvendig til løsning af
Kystmuseets egne opgaver. Der vil fortsat være et tæt fagligt samarbejde mellem Læsø Museum og
Kystmuseet, lige som Læsø Museum og dettes bestyrelse fortsat kan søge råd og sparring med
HGN og Kystmuseet.

Orienteringer
8. Status for strategiimplementering
Magasinsagen forsinker implementeringen af strategien. På nogle områder op til 8 måneder. På
andre områder er vi kommet foran i forhold til startegien, bl.a. i forhold til samlingsgennemgang og
i forhold til formidling og ny udstillingstiltag på museet i Skagen hvor vi har gennemført en
vellykket fundraising, der gør det muligt at gennemføre centrale dele af disse store projekter.
Til samlingsgennemgangen har vi modtaget kr. 1.020.000,- fra Slots-og Kulturstyrelsen(SLKS) og
fra ENV-fonden har vi modtaget kr. 500.000,- til formidling på museet i Skagen. Formidlingen i
Skagen vil bl.a. omfatte nye digitale formidlingsformer omkring redningsbåden med lyd og film,
audioguides med skæbnefortællinger i mindehallen og fiskerhusene, samt nye udstillingselementer i
udstillingen i kælderetagen i fiskeribygningen samt inddragelse af huset på Svallerbakken. De
forskellige elementer udvikles og præsenteres løbende, så der året igennem op til de større ferier vil
kunne markedsføres nye tiltag.
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Bog om Skagen købstad skal i henhold til strategien skrives og udgives i 2022. Det bliver arkivar
Hans Nielsen, Skagen der kommer til at skrive bogen om købstadens historie over samme form som
bogen om Frederikshavs købstads historie. En tilsvarende udgives om Sæby købstad i forbindelse
med købstadsjubilæet i 2024. Denne er finansieret af kommunen. Der skal skaffes eksterne midler
til bogen om Skagen. Bogen om Skagen Købstad udgives i starten af 2023, hvor købstaden fylder
610 år.
Podcast. Kystmuseet har søgt og modtaget kr. 350.000,- fra Kulturkanten, en pulje under Region
Nordjylland, til at lave podcast med skæbnefortællinger fra de nordjyske kyster. Projektet laves i
samarbejde med Læsø Museum og KaRe Podcast. Kystmuseets faglige medarbejdere fortæller de
gode historier og KaRe Podcast står for den redaktionelle og tekniske udvikling af podcast. Podcast
leveres desuden i et format som Kystmuseet kan formidle på sine digitale medier samt i museets
udstillinger.
Samlingsgennemgang. Museet har indsendt en ansøgning til SLKS om midler til at foretage en
samlingsgennemgang af samlingerne på Bangsboafdelingens hovedmagasin. Museet har modtaget
kr. 1.020.000,- Det bliver museet faglige medarbejdere og registratorer, der kommer til at udføre
samlingsgennemgangen. Udvalgte genstandsgrupper gennemgås minutiøst, hvor hver enkelt
genstand findes frem lige som alle oplysninger, der er registreret om genstanden findes frem.
Herefter vurderes genstandens forskningsmæssige og formidlingsmæssige værdi i forhold til
genstanden proveniens, om den er unik eller om der findes flere eksemplarer i samlingen, om den
knytter sig til museets faglige og geografiske arbejdsområde, samt genstandens bevaringsmæssige
stand. Vurderes det, at genstanden ikke har hverken forskningsmæssig eller formidlingsmæssig
værdi, kan museet søge SLKs om lov til at udskille genstanden fra museets samling. Til eksempel
har Kystmuseet alene i Bangsbos samling 92 stort set identiske strygejern, hvoraf der ikke findes
oplysninger om proveniens på de fleste af dem. Her vil museet bevare et repræsentativ udsnit og
udskille en stor del, der ikke vurderes at have den fornødne proveniens og forskningsmæssig eller
formidlingsmæssig værdi.
Museet har fået udarbejdet en vedligeholdelsesplan for bygningerne i Skagen. Økonomi- og
Administrationschefen har sammen med en bygningskonsulent gennemgået samtlige bygninger og
udarbejdet en plan for de komme års behov for vedligehold.
På Bangsbo har Buen, indgangen til udstillingerne i avlsgården med søfart og besættelse, siden
november været ubemandet i hverdage. Der er opsat elektronisk lås, så gæster kan scanne billetten
og lukke sig selv ind. Billetkøb finder sted i hovedbygningen, der fortsat er bemandet. Buen er
ligeledes bemandet i weekends og højsæson.
Museet har modtaget kr. 198.000,- fra Melsen til gennemførelse af Stolpersteineprojektet. Projektet
er udviklet af HGN og museets praktikant fra historiestudiet, Anders Tøttrup. I projektet er alle de
mennesker fundet frem, som omkom som følge af besættelsesmagtens handlinger under anden
verdenskrig. Der vil blive nedlagt en mindesten ud for disse personers bolig. De vil blive spredt ud
over hele kommunen fra Voerså til Skagen. Der laves desuden en udstilling til hver afdeling, Fortet
undtaget, om Stolpersteine og de omkomnes historie, samt en publikation. Anders Tøttrup ansættes
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på projektet til efteråret, når han har afsluttet sin speciale
Museet har modtaget tilsagn om støtte på kr. 300.000,- af Mehlsenfonden til en keglebane og en
musikpavillon i Clasens Have. Det har ikke været muligt af finde aktører, der vil stå for musik og
drift af pavillonen. Det er derfor museet plan af opføre en keglebane samt indkøbe en mobil scene,
der kan benyttes i Clasens Have efter behov, men også anvendes på museets øvrige afdelinger samt
udlånes til kulturelle arrangementer museet har interesser i. Der arbejdes på en afklaring af
projektet.

9. Status for magasinsagen
Alle faglige medarbejdere og registratorer arbejder nu 90 % af deres tid på samlingsgennemgang.
Den ny bygning på Gl. Skagensvej er renoveret og indrettet efter museets ønsker, og blev
overdraget museet d. 15. dec. 2021. Allerede i dagene før begyndte nedpakning af genstande og
flytning til det ny magasin. Efter mange overvejelser og undersøgelser af indkøb af reoler og
inventar kom museets medarbejdere frem til, at det var muligt at flytte de gamle reoler fra
Randersgade til det ny magasin på Gl. Skagensvej. Medarbejdere har siden arbejdet intenst med
nedpakning af genstande, og medarbejderne fra fortet har skilt reoler af, flyttet dem, og bygget op
igen. Pt. er alle reoler og genstande fra de ene halvdel af Randersgade flyttet og genopsat i Gl.
Skagensvej, mens der nu arbejdes godt på den anden del. De sidste større genstande vil blive flyttet
med hjælp fra flyttefirma. Vi er godt med i forhold til fristen for udflytning pr. 31/3.
Der er opnået store besparelser ved flytning og genbrug af reoler, der blot koster mange
mamdetimer. Der er dog stadig betydelige uventede udgifter i forbindelse med flytningen, bl.a. til
alarmer og klimaanlæg. Hertil kommer uundgåeligt uventede udgifter. Der er udarbejdet et
estimeret budget for magasinflytningen som blev fremlagt for bestyrelsen. Budgettet blev godkendt
og HGN givet dispositionsret i forhold til de udgifter der kommer i forbindelse med etableringen af
det ny magasin.
Når det så er sagt, arbejdet er gjort og regningerne er betalt, så får Nordjyllands Kystmuseum
Nordjyllands flotteste magasin, der på det område sikrer museet mange år frem.
Når flytning og samlingsgennemgang er tilendebragt og udstillingssæsonen slut, således at
mandskab kan frigives, tømmes alle museets mindre satellitmagasiner, og genstandende overføres
til Gl. Skagensvej.

10. Økonomi
De udsendte bilag blev gennemgået.
Regnskabet udviser et underskud grundet et uventet merforbrug i forbindelse med magasinsagen
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samt store udgifter til advokat bl.a. også i forbindelse med magasinsagen. Der er desuden indkøbt
ekstern medarbejder til bogholderiet i forbindelse med en langtidssygemelding.
Museet har hensat midler ved skat, for at minimere negative renter.
Strategiimplementeringen tærer på de opsparede midler, men midlerne er jo netop opsparet med
henblik på at kunne implementere strategien.

11. Besøgstal
Besøgstal blev fremlagt og gennemgået. Der har i 2021 været et fint besøgstal, forholdene taget i
betragtning, med 40.000 besøgende.
Der blev påpeget problem i forhold til vejskilte i Skagen, der henviser til ”Skagen By- og
Egnsmuseum”. HGN kunne meddele, at det er kompliceret og dyrt at få opsat nye vejskilte, men at
Salgs- og Marketingschefen er gået i gang med sagen.
Anette Hauge (AH) tilbød at venneforeningen i Skagen kunne hjælpe i forhold til de udgifter, der er
forbundet med udskiftning af skilte.

12. Orientering fra direktøren
Sagen om salget af Voerså Gl. Skole er endnu ikke afsluttet, da Tinglysningskontoret har stillet sig
tvivlende over for, om Sæby Museum er indgået i fusionen samt om VT og Ninna Olsen var
tegningsberettigede for Sæby Museum til at overdrage ejendommen til Kystmuseet. Det har ikke
været muligt at finde dokumentation for dette. Der er dog fundet byrådsreferat med beskrivelse af
fusionen hvoraf ovennævnte fremgår. Museets advokat har lavet en erklæring vedr. fusion,
tegningsberettigelse og overdragelse, der underskrives af bestyrelsen og fremsendes til
Tinglysningen.
Efter seneste COVID19 nedlukning er museet og arkiver nu igen åbent efter de almindelige
åbningstider.
Så snart Jens Thidemann (JT) er færdig med magasinsagen og samlingsgennemgangen, trækkes han
ud i tre måneder til forberedelse af Ph.d.
Klinkbygningstraditionen er optaget på Unescos liste over immateriel verdenskulturarv.
Klinkbygning har været brugt langs hele vores kyst og findes på museet f.eks. i Ellingåskibet,
redningsbåden og rorsbåden fra Skagen samt på beddingen. Det udnytter vi i fremtidig
markedsføring.
Museets bogholder har opsagt sin stilling. Der er ved stillingsopslag søgt ny bogholder og
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indkommet 48 ansøgere. Der afholdes samtaler i indeværende uge med henblik på ansættelse pr. 1.
marts.
Der er en langtidssygemelding i formidlingsgruppen. En af museets studentermedhjælpere
afhjælper med opgaverne på området.
Der er oprettet et samarbejdsudvalg (SU) bestående af direktøren/forskningschefen, Salgs- og
Marketingschefen og Økonomi- og Administrationschefen, samt en medarbejder fra hver af de tre
søjler hvor museumsinspektør Jan Hammer Larsen repræsenterer den faglige søjle,
frontmedarbejder Lise Norsk Hellum repræsenterer formidlingssøjlen og teknisk medarbejder,
Rasmus Toft repræsenterer den teknisk/administrative søjle. Medarbejderrepræsentanterne er valgt
af medarbejderne i de pågældende søjler.
Der arbejdes på plan for salg af ejendommene på Vesterbyvej i Skagen.
HGN og TB afholder møde med Poesipark Frederikshavn med henblik på et samarbejde mellem
poesiparken og museet.
Den planlagte nytårskur for erhvervsnetværket er udskudt pga. corona-nedlukning, men der
gennemføres alternative arrangementer på et andet tidspunkt.
I tidsskriftet Danske Museer er der bragt en artikel om Kystmuseets udstilling i Sæby, På Den
Anden Side. Artiklen er bragt som modstykke til en artikel om Jim Lyngvilds projekter på museer.
Udstillingen har desuden medført en debat omkring Kaj Munks rolle, hvilket kommer til udtryk i en
anmeldelse i Kristeligt Dagblad, samt et læserbrev bragt i Nordjyske. Begge fokuserer udelukkende
på Kaj Munk og ikke på udstillingen som helhed. HGN har givet modsvar på læserbrevet i
Nordjyske, netop fordi det ikke forholder sig til udstillingen som helhed men udelukkende fokuserer
på opfattelsen af Kaj Munk, som udstillingen netop viser den anden side af, og som kritikken
derved taler direkte ind i. Det skal desuden nævnes, at læserbrevsskribenten ikke har besøgt museet
og set udstilling. Museet har i øvrigt modtaget meget positiv respons på både udstillingen og
debatten i Nordjyske.
Vedr. driften er toiletterne i porten på Bangsbo er driften overgået til kommunen. Der bliver nu sat
separat måler op, da det indtil nu er museet, der betaler forbrug.
PFH oplyser, at der i Bangsboudvalgt arbejdes på etablering af flere toiletter i området, måske bag
den gamle stald, hvor der pt. er et cykelskur.
Det ny program for 2022 blev uddelt.
Museets seneste publikation om Danpilot i Skagen blev uddelt.

13. Punkter til kommende møder
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HGN ajourfører og udsender bestyrelsens arbejdsplan.
14. Eventuelt
Intet.

Næste møde
20 april kl 16-18, bemærk mødet afholdes på magasinet på Gl. Skagensvej 105n, 9900
Frederikshavn.

Per Frank Hansen

Tine Bro

Vagn Thidemann

Anette Hauge

Signe Larsen

Ole Rørbæk Jensen

Jens Thidemann
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