Velkommen til generalforsamling år 2022
Vi er rigtig glade for, at du kommer til generalforsamlingen, så du kan høre om de
forandringer, som museet er i gang med for bevarelse af statsanerkendelsen.
I år 2018 afleverede Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) en kvalitetsvurdering til museet med 17
anbefalinger. Samtidig lagde SLKS maximalt pres på museet for at frasige sig
statsanerkendelsen. Det gjorde SLKS fordi de mente, at kravene i anbefalingerne ville være
umulige at indfri for museet, og SLKS pointerede kraftigt, at museet to gange tidligere havde
afleveret accepterede opfølgningsplaner, men at museet ikke efterfølgende i til strækkelig
omfang have gennemført planerne, hvilket på ingen måde ville blive accepteret igen.
Bestyrelsen stod derfor med et valg mellem, at frasige sig statsanerkendelsen eller acceptere
kravene i anbefalingerne fra SLKS, og påtage sig et stort arbejde.
Bestyrelsens vurdering var og er, at hvis museet ikke har statsanerkendelsen, så mister
museet for det første en million kroner årligt, men der ud over så vil museet ikke kunne
fastholde historiefagligt personale, der vil være nødvendig for opbygning af nye udstillinger,
kvalificeret formidling, og derved et vedvarende besøgstal.
Bestyrelsen valgte at acceptere kravene i anbefalingerne og påtage sig opgaven med at
udvikle museet videre.
Det valg blev gjort med den største respekt for det kæmpe arbejde, som gennem 50 år havde
skabt museet. Give-Egnens Museum var et respekteret museet, som modtog stor
anerkendelse for sit arbejde og sin formidling. Bestyrelsen var enige om, at den arv forpligtede
til at museet igen skulle respekteres i museumsverdenen. Men det ville selvsagt kræve
forandringer.
Mange af kravene i anbefalingerne er gennemført, så museet er nået rigtigt langt. Det arbejde
skal alle personaler og frivillige på museet have kæmpe ros og anerkendelse for!
SLKS har også anerkendt museets arbejde, som de troede var umulig, og derfor ophørte det
skærpede tilsyn med museet i oktober 2021, men samtidig blev der varslet et nyt tilsyn i år
2024. Hvor arbejdet med de sidste anbefalinger skal være væsentligt længere.
Det betyder, at museet er rigtig godt på vej, men ikke i mål – endnu.
-

Museet skal forske i egnens historie som bidrag til den nationale og internationale
historie.
Museet skal skabe nye udstillinger og formidlingsveje, så de er tidssvarende og når et
bredere publikum – lokalt, nationalt og gerne internationalt.
Museet skal hæve besøgstallet.

I kravet om forandringer ligger ingen kritik af alt det gode som museet har opbygget, og det
er helt naturligt, at når omgivelserne udvikler sig, så må museet følge med.
Bestyrelsen vil derfor de næste år arbejde målrettet på at opfylde de sidste krav fra SLKS om
nye udstillinger og mere forskning.
Så museet kan genfinde sin storhed, som anerkendt, respekteret og velbesøgt museum!
Tak for din opbakning til museet!
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