28. juni. 2022

Referat fra møde i bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum
21. juni 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. Gennemgang af forsikringer.
6. Vesterbyvejkomplekset.
7. Bussagen.
8. Museets situation i konsekvens af KFUs beslutning 9. juni 2022.
Orienteringer
9. Status for strategiimplementering.
10. Status for magasinsagen og samlingsgennemgang.
11. Ny økonomi- og administrationschef.
12. Økonomi.
13. Besøgstal 2022.
14. Ph.d. forprojekt.
15. Møde med kultur- og fritidsudvalget, Frederikshavn kommune.
16. Øvrige orienteringer fra direktøren.
17. Punkter til kommende møder.
18. Eventuelt
1. Velkomst
Per Frank Hansen (PFH) bød velkommen.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
3. Underskrift af referat fra møde 20. april 2022
Referatet underskrevet.
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4. Orientering fra formanden
PFH orienterede om arbejdet i Bangsboudvalget. Der arbejdes fortsat på udvikling af området samt
en samlet strategi.
Drøftelser
5. Gennemgang af forsikringer
Oversigt over museets forsikringer var udsendt som bilag og blev gennemgået. Museet er forsikret
ved Top-Danmark, der har en aftale om en særlig forsikring for museer gennem Museumstjenesten.
Kystmuseet er godt tilfreds med samarbejdet med Top-Danmark, og Top-Danmark fastholdes som
museets forsikringsselskab.
Hansa er forsikret ved Frederikshavns Skibsforsikring.
6. Vesterbyvejkomplekset
HGN orienterede om status på sagen vedr. museets ejendomme på Vesterbyvej i Skagen. Der har
været kontakt til Frederikshavn kommune, Teknisk Forvaltning vedr. områdets lokalplan. Der er intet
til hindrer for at fortsætte processen inden for den eksisterende lokalplan.
HGN kontakter snarest muligt museets advokat, og forhører sig vedr. det videre forløb, og orienterer
herefter pr. mail bestyrelsen, der herefter træffer beslutning til godkendelse.
7. Bussagen
På baggrund af, at der fra foreningen bag bussen er udsendt mail til Kystmuseets bestyrelse, drøftedes
igen sagen vedr. bussen.
HGN orienterede om forløbet omkring bussagen. HGN blev i marts kontaktet af de frivillige og af
foreningen omkring bussen, og svarede samme dag, at han på grund af travlhed ville vende tilbage
senere med uddybende svar på de mange og komplekse spørgsmål, herunder en udmelding fra chaufførerne om, at de ikke ville køre bussen i 2022. Museet måtte derfor tage busturene af programmet
og aflyse alle ture i 2022.
Der har siden været afholdt et møde mellem HGN og repræsentanter for chaufførerne bag bussen.
Det blev et kort møde, hvor der ikke blev ændret på beslutningen vedr. kørsel i 2022.
7. juni fremsendtes til bestyrelsen en mail på vegne af chauffører og den tidligere bestyrelse for Bus
18s Venner, der ønskede at give en orientering fra modparten. Afsenderen fremfører kritik af museets
beslutning vedr. priser og markedsføring, samt behandling af sagen. Der rettes desuden beklagelse
over, at chaufførerne fik oplysning om, at bussen ikke kører i 2022 via museets facebookside.
Bestyrelsen tager afsenderens kritik til efterretning, og beklager den stemning, der er opstået blandt
chauffører og bestyrelse bag bussen. Det fastholdes dog, at det er museet, der fastsætter priser, og står
for bussens markedsføring, der skal harmonere med museets øvrige pris- og markedsføringspolitik.
Bestyrelsen bakker op om direktørens beslutning. Da det er chaufførerne, der har meddelt museet, at
de ikke ønsker at køre i 2022, må det forudsættes, at de var bekendt med dette, da museet annullerede
aktiviteten på sin facebookside.
Der fremsattes et forslag til svar fra bestyrelsen til afsenderen af brevet. PFH fremsender svar.
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Sagen er siden af repræsentanter for chaufførerne eller foreningen blevet lagt ud til offentlig diskussion på facebooksider omkring Skagen. Det er beklageligt, at der ikke har kunnet findes en fælles
forståelse og ordentlig håndtering af sagen efter mange års samarbejde omkring bussen.
Der fremgår, både af det fremsendte brev og sagens forløb, en stor diskrepans om hvorvidt det er
chaufførerne, der udtaler sig eller om det er foreningen, eller hvorvidt udtalelser og henvendelser
repræsenterer begge parter og alle frivillige omkring bussen.
Det er beklageligt at et langt samarbejde med frivillige omkring bussen nu er ophørt i konflikt, men
det er museets ønske hurtigst muligt at få bussen ud at køre igen. Her vil der fortsat være plads til de
frivillige, chauffører mv., der ønsker at være med i fællesskabet og driften omkring den gamle bus.
Vedr. bussens fremtidige drift, er det fortsat museets og bestyrelsen beslutning at få bussen ud at køre
igen ved at indhente en vognmandslicens (vognmandstilladelse), hvorefter bussen kan køre under helt
reelle og ordnede forhold.
8. Museets situation i konsekvens af KFUs beslutning 9. juni 2022
Kultur- og Fritidsudvalget i Frederikshavn kommune har d. 9. juni foreslået en besparelse på Nordjyllands Kystmuseums årlige tilskud på kr. 400.000,Beslutningen er fremlagt som forslag og endnu ikke endeligt vedtaget.
Oven på de store omkostninger museet blev kastet ud i som følge af magasinsagen, er dette et meget
stort slag mod museet. Indretningen af det ny magasin, samt udflytningen af det gamle har kostet
museet rundt regnet kr. 2.000.000,-. Dertil kommer en forhøjelse på de årlige udgifter ved leje af de
ny magasin på ca. 240.000,- kr. årligt, samt øgede driftsudgifter, som endnu ikke kendes præcist da
museet endnu ikke har haft magasinet et år, i alt ca. 342.000 kr.
Museet har allerede reduceret driftsbudgettet for at finansiere implementeringen af strategien samt
igen yderligere for at dække de øgede udgifter til det ny magasin. Der kan derfor ikke ubemærket
hentes yderligere 400.000,- kr. på den årlige drift.
Der er således reduceret på den personalemæssige side af driften, så kustoder i højsæson samt omvisere mv. nu er timelønsansatte frem for fastansatte. Yderligere reduktion på den personalemæssige
side kan medføre, at museets ikke længere kan opretholde statsanerkendelsen. Alternativ skal yderligere besparelser findes i lukning af dele af driften på udvalgte matrikler eller afhændelse af aktiver.
Bestyrelsen drøftede dels hvilke konsekvenser en sådan nedskæring vil have for museets fremtidige
drift, samt om bestyrelsen skulle fremsende en reaktion til KFU.
KFUs forslag sendes forventeligt ud i høring, inden der træffes endelig beslutning, men det er bestyrelsens holdning, at der allerede nu skal reageres på forslaget. Det vil være rettidig omhu at orientere
KFU om de mærkbare konsekvenser, en sådan nedskæring vil få for Nordjyllands Kystmuseum, således at KFU har et oplyst grundlag at træffe beslutninger ud fra.
HGB udarbejder et forslag til et svar til KFU på baggrund af bestyrelsens drøftelser.
Orienteringer
9. Status for strategiimplementering
Der er god fremdrift i ENV-projektet i Skagen. Vi er godt med i forhold til de opgaver og aktiviteter,
der skal indfries i forhold til de bevilgede midler.
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10. Status for magasinsagen og samlingsgennemgang
Magasinflytningen er lagt i dvale sommeren over, mens der er højsæson på museerne. Til efteråret
vender medarbejderne tilbage til magasinet, hvor der fortsat venter et stort arbejde med opbygningen
af det ny magasin, samt registrering af samtlige genstandes placeringer.
Samlingsgennemgangen er afsluttet og afrapporteret. Herefter følger så selve udskillelsesprocessen
11. Ny økonomi- og administrationschef
Der er ansat en ny økonomi- og administrationschef, Charlotte Hedin, der kommer fra en lignede
stilling på Kunsten i Aalborg. Charlotte starter 1. juli.
12. Økonomi
HGN orienterede om museets økonomi på baggrund af de udsendte bilag og fremlagde fordelingen
af de hensatte midler i forhold til strategiimplementeringen.
Det må forventes, at museets driftsudgifter stiger som følge af inflation og øgede udgifter.
13. Besøgstal 2022
Besøgstallene januar-maj 2019 og 2022 blev gennemgået. Der vises en mindre nedgang i forhold til
2019.
14. Ph.d. forprojekt
JT, der er frikøbt til at udarbejde et forprojek til en Ph.d. orienterede om projektets status. Projektet
kommer til at omhandle strandinger og skibsvrag med særligt henblik på bjærgning fra vrag. Frikøbet
løber til og med september.
15. Møde med kultur- og fritidsudvalget, Frederikshavn kommune
Frederikshavn kommunes Kultur- og Fritidsudvalg har inviteret til møde på Nordjyllands Kystmuseum. Mødet finder sted på Bangsbo d. 29. juni kl. 12.45-13.30 med deltagelse af HGN samt FU.
16. Øvrige orienteringer fra direktøren
HGN orienterede kort om museets aktuelle status.
17. Punkter til kommende møder.
Næste møde er 15. august med deltagelse af Niels fra ODM.
Der kan indkaldes til tidligere mødetid forud for dette møde, hvis der er behov drøftelser i forhold til
KFUs foreslåede nedskæringer af museets driftstilskud.
18. Eventuelt
Intet.
Næste møde
15. august, kl. 15-20, Kystmuseet Bangsbo.
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