Orientering til medlemmerne af Give-Egnens Museumsforening om tiden
siden sidste generalforsamling april 2019
Landets nedlukning på grund af corona fik i marts måned bestyrelsen til at udsætte
generalforsamlingen 2020 til september. Nu står vi i august måned, og vi må konstatere, at vi som
samfund fortsat arbejder på at holde et lavt smittetryk. Vi kan iagttage, at der i kommuner tæt på
sker lokale udbrud med lokale restriktioner til følge.
I Give-Egnens Museumsforening er vi privilegeret af, at I medlemmer bakker op ved fremmøde til
generalforsamlingen, så vi plejer at have et stort fremmøde. Vi er i bestyrelsen enige om, at vi ikke
kan udsætte hinanden for smitterisiko eller lokalområdet for et lokalt udbrud, derfor har
bestyrelsen besluttet, at der ikke afholdes generalforsamling i år 2020.
Bestyrelsen er helt klar over, at vedtægterne for foreningen foreskriver afholdelse af
generalforsamling én gang om året, men vi må samtidig forholde os til, at denne tid er en ganske
usædvanlig tid, som på mange områder sætter vores sædvanlige handlinger ud af kraft. Det håber
vi på forståelse for.
Der er dog sket rigtig meget på GEM siden april 2019, og bestyrelsen ville derfor rigtig gerne have
afholdt generalforsamlingen, så der kunne blive sat ord på, hvad der er sket, over for jer
medlemmer, Når det nu ikke kan lade sige gøre, blev beslutningen, at vi udsender denne
orienteringsskrivelse, og at konstitueret museumsleder Hanne Thomsen og formand for
bestyrelsen René G. Nielsen vil være på museet den 11. oktober 2020, kl. 14.00 – 17.00, så der er
lejlighed til at komme forbi for en snak.
GEM – et statsanerkendt museum
I forbindelse med kvalitetsvurdering fra Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) i december 2018 blev GEM
truet med fratagelse af statsanerkendelsen. Bestyrelsen besluttede at ”kæmpe” for en
fastholdelse af statsanerkendelsen, da statsanerkendelsen har stor betydning for det faglige
arbejde på museet. Derfor blev der indsendt en opfølgningsplan på kvalitetsvurderingen til SLKS
for godkendelse. Ved generalforsamlingen i april 2019 var opfølgningsplanen ikke godkendt af
SLKS endnu, men det skete i juni 2019. Godkendelsen skete dog under forudsætning af, at Vejle
Kommune ville garantere for ekstra midler til GEM i årene 2021 og 2022.
Byrådet i Vejle Kommune valgte ved budgetlægningen for år 2020 ikke at lave beslutning om
bevilling til GEM for år 2021 og 2022. Det er der ikke noget usædvanligt i, men det fik SLKS til at
skrive til GEM i januar 2020, at de ikke kunne godkende opfølgningsplanen, når Vejle Kommune
ikke havde lavet bevillingen. Det ville reelt set betyde, at SLKS kunne indstille til ministeren, at
GEM skulle fratages statsanerkendelsen. Derfor startede en lang dialog med Vejle Kommune om
at lave en bevilling til GEM uden for budgetlægningen. Det lykkedes heldigvis at overbevise
politikerne om, at statsanerkendelsen er meget vigtig for en fortsat udvikling af GEM, og de
godkendte i juni en ekstrabevilling til GEM på 1 mio. kr. i år 2021, 1 mio. kr. i år 2022 og en varig
forhøjelse af driftstilskuddet på 200.000 kr. årligt fra år 2022.
Mange tak til vores lokale politikere for støtten og hele byrådet for bevillingen!
Så er truslen om frakendelse af statsanerkendelsen i første omgang ”taget af bordet”.
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Den 21. september 2020 er der møde med SLKS, hvor der er 1. års opfølgningsmøde om, hvorvidt
GEM følger opfølgningsplanen. Det viser, at det er afgørende vigtigt, at opfølgningsplanen følges.
Så vil der ikke være grundlag for at starte snakken om frakendelse af statsanerkendelsen igen.
Vi tager til mødet med SLKS med en rigtig god fornemmelse, da vi har arbejdet meget målrettet
efter opfølgningsplanen og følger tidsplanen.
Det betyder, at bestyrelsen siden generalforsamlingen i april 2019 har brugt mange ressourcer på
arbejdet i relation til SLKS og Vejle Kommune, så både opfølgningsplanen er godkendt og
finansieringen bevilliget.
GEM – en professionel organisation med mange forskellige medarbejdere og frivillige
GEM har rigtig mange stabile medarbejdere, der hver dag yder en stor indsats for GEM. GEM har
gennem mange år haft mange mennesker i forskellige arbejdsprøvninger. Det kræver naturligvis
en indsats, men der bliver også leveret igen. Staben af frivillige er stor ved GEM. Mange kommer
fast og mange står til rådighed for at yde en indsats ved behov. De frivilliges daglige gang på GEM
er en del af kulturen på GEM, som der skal værnes om, da det er med til at rodfæste museet som
lokalt museum med stor opbakning.
Alle er en uundværlig arbejdskraft for, at hverdagens gøremål på GEM kan blive udført. Derfor vil
bestyrelsen gerne benytte lejligheden til at takke for indsatsen!
I juni 2019 ansatte GEM to nye museumsinspektører. Én i en tidsbegrænset stilling med fokus på
formidlingen og én i en projektstilling i et stort projekt VAERK. GEM er tovholder i projektet, hvor
6 andre museer er med. Projekt VAERK er en gennemgang af museets håndværksgenstande.
Museumsinspektør på barsel er vendt tilbage fra 1. juli 2020. Hun har fokus på formidling og vil
fremadrettet sætte et øget fokus på gennemgang af GEMs øvrige genstandssamling. Hvilket er i
overensstemmelse med en af SLKS’ anbefalinger.
Pr. 1. september og 15. september 2020 starter 2 museumsinspektører ved GEM. Begge med en
ph.d., hvilket betyder, at de har anerkendt forskningskompetence. Deres fokus vil blive med
opfølgningsplanens arbejde for mere forskning og opdatering af de permanente udstillinger.
GEM er på mange måder en mangeartet arbejdsplads, og det kræver ledelse at sørge for den
daglige drift og samtidig at sikre udvikling. Besættelse af lederstillingen har været / er en
udfordring for GEM. Ved generalforsamlingen i april 2019 havde GEM en ikke historiefaglig leder.
Det var tydeligt, at SLKS havde et ønske om en museumsleder med historiefaglig uddannelse. Det
betød, at vi søgte ny museumsleder hen over sommer og efterår 2019, og ny museumsleder
startede 1. oktober 2019. Desværre nåede vi dertil, hvor vi efter gensidig aftale måtte stoppe
samarbejdet den 12. august 2020.
Det er på ingen måde optimalt med ofte lederskift for sikring af kontinuiteten i museets udvikling.
Midlertidig er der fundet en rigtig god løsning, så museets udvikling kan fortsætte. Hanne
Thomsen blev pr. 15. august konstitueret museumsleder for GEM. Hanne kender GEM fra tidligere
ansættelse som museumsinspektør, og Hanne har indtil konstitueringen siddet i museets
bestyrelse, hvor hun har arbejdet aktivt med i opgaverne i opfølgningsplanen. Derfor kender
Hanne både GEMs historie og de opgaver, der ligger foran.
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Hanne har været ansat som leder for GASmuseet siden 1998.
GEM må dele Hanne med GASmuseet, så hun vil være på GEM 3 dage om ugen.
Bestyrelsen ved GEM ser frem til et tæt samarbejde med Hanne og har stor tillid til at den gode
udvikling fortsætter med ny handlekraftig energi.
Bestyrelsen har derfor også brugt en del tid på at sikre de rigtige personalekompetencer og ressourcer i forhold til museumsinspektører og museumsleder.
Desuden har bestyrelsen arbejdet med opgaverne i opfølgningsplanen, som der kan læses mere
om i denne orienteringsskrivelses sidste afsnit.
Aktiviteter og udstillinger – 2020 er 50 års jubilæumsår
Nedenstående er en hurtig oplistning af de aktiviteter og udstillinger, der har været ved GEM i år
2019 og 2020. Oplistningen vidner om et museum med et højt aktivitetsniveau til gavn for rigtig
mange besøgende i alle aldre. Der kan læses mere om aktiviteter og udstillinger i museets
årsskrift.
År 2019:
- Udstilling: Historier i glas og æsker – Peder Degnbols skolesamling
- Udstilling: Sysselsat med halm og garn
- Udstilling: Julens Herligheder
- Kransenedlæggelse for Niels Kjeldsen, hvor der var tilknyttet et åbent skole forløb med
kildekritik
- Vinterferieaktiviteter for hele familien – i overtroens tegn
- Foredrag om udgravningerne ved Givskud Kirke
- Deltagelse i Kunst- og Kulturdagen i Give By
- Generalforsamling 2019
- Påskeaktiviteter for hele familien
- Sommerferieaktiviteter for børn og voksne
- Sommerskole for børn 7-13 år
- Børnedyrskue
- Deltagelse i Spotlight
- Sensommer plante- og høstmarked
- Efterårsferieaktiviteter for børn og voksne
- Juleaktiviteter
År 2020:
Aktiviteterne i år 2020 har og er i høj grad præget af coronasituationen, og mange planlagte
aktiviteter er desværre aflyst.
Det er i særdeleshed ærgerligt, da GEM i år 2020 har 50 års jubilæum.
Bestyrelsen ville gerne have holdt et stort jubilæumsarrangement for at fejre den betydning, som
GEM har haft lokalt og nationalt gennem mange år.
Bestyrelsen har besluttet at udsætte jubilæumsfesten, indtil coronasituationen tillader afholdelse.
-

Udstilling: GEM – en usleben diamant - i 50 år
Udstilling: Juleudstilling
Mindre udstillinger i velkomsthal i tilknytning til Genforeningen og Hans Gyde Pedersen.
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Kransenedlæggelse ved Niels Kjeldsens grav efterfølgende rundvisning af dragoner.
Sommeraktiviteter for familier
Sommeraktiviteter for børn 6- 17 år
Efterårsferieaktiviteter for familier.
Juleaktiviteter

Medlemmer og besøgende
Give-Egnens Museumsforening er en stor forening, der har både mange lokale medlemmer, men
også mange medlemmer uden for museets virkeområdet. Det vidner om museets store
opbakning. Vi er i bestyrelsen meget opmærksomme på og har drøftet, hvordan vi igen sørger for
en stigning i medlemstallet. Det vil helt sikkert fremadrettet blive en indsats, så her skal også lyde
en opfordring til, at vi alle hjælper hinanden og gerne prikker til andre, der kunne tænke sig at
støtte op om GEM med et medlemskab. I år 2019 er vi 863 medlemmer af Give-Egnens
Museumsforening.
GEM har mange besøgende både gennem almindelig åbningstid, men også ved aktiviteter og
rundvisninger. Aktiviteter og rundvisninger giver variation i alderen ved de besøgende, og giver
ofte grundlag for, at deltagerne vender tilbage for et besøg i den almindelige åbningstid.
I år 2019 var der 10162 besøgende, og indtil videre har der været 2713 besøgende i år 2020.
I den nye forretningsplan kan I læse, at GEM gennem de næste år har ambitioner om at øge
besøgstallet.
Generalforsamling 2021
Bestyrelsen vil se frem til generalforsamling 2021, så der er en lejlighed til, at museets medlemmer
kan mødes med bestyrelsen.
Ved bestyrelsesmødet den 18. august 2020 trådte Hanne Thomsen ud af bestyrelsen (på grund af
konstitueringen som museumsleder). Suppleant Johnny Norup er derfor indtrådt som medlem i
bestyrelsen.
Bestyrelsen vil fortsætte sit arbejde med fokus på stabilitet om rammebetingelserne for GEM og
gennemførelse af opfølgningsplanen. En af anbefalingerne fra SLKS er ”At museet hurtigst muligt
reviderer og opdaterer sine vedtægter, så de afspejler gældende lovgivning, og at der sker en
skærpelse af museets ansvarsområde og profil”
Bestyrelsen har arbejdet med revidering og opdatering af vedtægterne, så de er klar til behandling
på generalforsamling.
Bestyrelsen er positiv og fuld af fortrøstning om, at GEM inden for de næste år vil tage nogle store
skridt i sin egen udvikling. De tanker, der knytter sig til det arbejde, vil blive udfoldet på
generalforsamling 2021.
Hentet fra den nye strategiplan:
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GEMs vision – at være ’indgangen’ til Give-egnens kulturhistorie
GEM vil være ’indgangen’ til områdets kulturhistorie og vise samspillet mellem den lokale og
nationale kultur- og samfundshistorie.
GEM vil i sin forskning, indsamling og formidling profilere områdets historie, kulturlandskab og
kulturhistorie og bidrage til den lokale identifikation og fællesskabsfølelse.
Fællesskabsfølelse og Identifikation, der er baseret på områdets selvhjulpne tradition, hvor den
historiske nøjsomhed forbindes med nutidens begreb bæredygtighed, og hvor hedebondens
opfindsomhed forbindes med nutidens iværksætteri og ’entreprenørship’. Hvor forståelsen af
fortiden og nutiden skaber ønsker og forestillinger om fremtiden, og hvor ønskerne for fremtiden
omvendt skaber interesse for en forståelse af fortiden.
GEM vil formidle Give-egnens landskab, bebyggelse og liv samt det store i at kunne leve et liv ’på
kanten’, som det har været og stadig er – et liv på heden og i udkanten af nationalstaten – det
gælder socialt, økonomisk, økologisk og kulturelt. Forskning i og formidling af disse
problemstillinger er centrale for borgerne på Giveegnen, samtidig er de centrale problemstillinger
og historier i nationalstaten og for turisten.
GEM vil øge besøgstallet gennem udstillinger, aktiviteter og foredrag samt arrangementer, der
bliver brugt af flere og bredere målgrupper. Målet er at skabe oplevelser, der er underholdende og
fyldt med kvalitet, det gælder, hvad enten det er udstillinger, aktiviteter, events, arrangementer
eller lign.
GEM vil markere sig gennem en aktiv skoletjeneste, som udbyder formidling og undervisning til
børneinstitutionerne, folkeskolen og ungdomsuddannelserne, der er i overensstemmelse med
læringsmålene. Gerne udbygget i samarbejde med en eller flere lærere fra de lokale og regionale
skoler.
GEM vil tilbyde en digital platform, der viser museets formidling og tilbud samt tilbyde solid viden
om museets tematikker til forskellige målgrupper. Der skal i forbindelse med udviklingen af nye
udstillinger og formidlings områder satses på udarbejdelse af digitale undervisningstilbud.
GEM vil være et mobilt museum, der betoner formidling og læring, hvor folk er i forvejen – uden
for museet. Samtidig vil GEM betone, at medarbejdere formidler uden for huset med foredrag,
kurser mv.
Arbejdet med opfølgningsplanen
På museets hjemmeside kan der læses meget om arbejdet med opfølgningsplanen, som
bestyrelsen har brugt tid på siden generalforsamlingen i år 2019.
Du kan læse
- Opfølgningsplanen
- Forslag til nye vedtægter for Give-Egnens Museumsforening
- Ny strategiplan
- Strategi de 5 søjler
- Forretningsplan
- Projekt VAERK
De tre vigtigste udviklingsområder for GEM de næste år er:
- Gennemgang af samlingerne
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Opprioritering af forskning
Opdatering og nyudvikling af udstillingerne

Bestyrelsen håber, at ovenstående orientering har givet et indblik i, hvad der er arbejdet med, og
hvad der arbejdes med på GEM og i bestyrelsen.
Alle er naturligvis altid velkomne til at kontakte forretningsudvalget eller den konstituerede
museumsleder:
Forretningsudvalg:
René G. Nielsen:
Brian Nielsen:
Børge Toft:

hojvang17@hotmail.com
beandk@yahoo.dk
borge.toft@altiboxmail.dk

Konstitueret museumsleder:
Hanne Thomsen:
ht@gem.dk

De bedste museale hilsener
Bestyrelsen ved Give-Egnens Museum
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