
Ekstraordinær Generalforsamling i Skagens Museums Venner 
Torsdag den 31. august 2017 kl. 19.30 på Skagens Museum 
 
REFERAT 
 
Formanden for foreningen, Flemming Vogdrup, bød velkommen til 40 medlemmer i Plesner-salen.  
 
1. Valg af dirigent og referent 
Til dirigent valgtes advokat Aksel Groth, til referent Hans Nielsen. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og redegjorde for de bestemmelser, 
der gør sig gældende, når der stilles forslag om en forenings nedlæggelse. Ifølge vedtægternes § 16 skal 
mindst halvdelen af foreningens medlemmer være til stede, og to tredjedele af de fremmødte skal 
stemme for. Da den første bestemmelse ikke kan opfyldes, skal der på et senere tidspunkt indkaldes til 
endnu en ekstraordinær generalforsamling. 
 
2. Forslag om fusionering med Skagens Kunstmuseer 
Flemming Vogdrup redegjorde for det forslag, som blev ridset op på generalforsamlingen den 11. juli, 
Efter fusionsaftalen, som siden er blevet udarbejdet i enighed mellem Skagens Kunstmuseer og Skagens 
Museums Venner, sammenlægges foreningen med museet i en fuld integration.  
Skagens Museums Venner er gennem de seneste år vokset til næsten 2000 medlemmer, men man har 
en stærk forventning om, at foreningen gennem en professionalisering kan opnå en større slagkraft, 
samtidig med at medlemmerne bevarer et tæt tilhørsforhold til Skagens Kunstmuseer. Den samme 
manøvre er gennemført med stor success andre steder i landet. Foreningens navn videreføres og 
historiken bevares. Endvidere fortsætter uddelingen af Dahlers Legat, som hidtil er blevet bestyret af 
bestyrelsen for Skagens Museums Venner.  
Formanden anbefalede forslaget, og lagde det ud til debat i salen. 
 
Vivian Floor, tidligere formand for museets bestyrelse, gik ind for forslaget, men studsede over 
formuleringen i fusionsaftalen, hvor der tales om, at museets bestyrelse særskilt vil kunne udpege to 
medlemmer. 
Flemming Vogdrup pointerede, at bestemmelsen ligger som en mulighed for bestyrelsen i Skagens 
Kunstmuseer, og Kurt Kirkedal Jensen supplerede med oplysningen om, at det ikke indebærer en 
udvidelse af museumsbestyrelsen, og at sagen er clearet med Kulturstyrelsen. 
Leon Jensen spurgte, om det fremover vil være muligt at se i museets regnskab, hvad vennernes 
kontingent går til, og om der også fremover bliver et arrangement i sommerperioden, hvor man kan 
blive orienteret om nyindkøb m.v. til museet. Han forhørte sig også om Drachmann-Klubbens rolle i 
denne sammenhæng. 
Flemming Vogdrup understregede, at Anchers Hus, Drachmanns Hus og Skagens Museum nu har en 
fælles økonomi, som også vil omfatte museumsvennerne, hvis en fusion bliver vedtaget. Et 
sommerarrangement med orientering og underholdning vil stadig finde sted – blot uden 
generalforsamling. I det hele taget vil medlemmerne ikke kunne mærke den store forskel. 
Kontingentopkrævning, invitation til ferniseringer og udsendelse af nyhedsbreve vil fortsætte som 
hidtil. 
Hans Nielsen fortalte, at Drachmann-Klubben alt andet lige var uden juridisk og institutionel 
forbindelse til museet, og derfor næppe vil komme i spil i denne sammenhæng. 
Jens Mose spurgte, om bestyrelsen slet ikke havde været i tvivl om det rigtige i beslutningen, idet han 
understregede det vigtige i medlemmernes tilhørsforhold og stolthed over at være en støtte for museet. 
Formanden anerkendte, at der havde været overvejelser, men at der var enighed, både i bestyrelsen for 
Skagens Kunstmuseer og i bestyrelsen Skagens Museums Venner, om at fremme forslaget om en 
fusion. 
 
Herefter gik man over til skriftlig afstemning. Anette Hauge og Aksel Groth blev valgt til 
stemmetællere. 28 stemte for, 9 imod og 3 stemmer var blanke. Forslaget var hermed vedtaget, og 
formanden proklamerede en ny, ekstraordinær generalforsamling mandag den 25. september kl. 19.30 
på Skagens Museum. 
 
3. Eventuelt 
Hans Jørgen Hjort spurgte til foreningens finanser og fik oplyst, at foreningen har ca. 125.000 kr i 
likvid kapital. i Dahlers Legat står der 1.2 millioner kr, hvor de 200.000 kr er skyldige til Skagens 
Museum Venner. 
 
Herefter takkede formanden dirigent, referent og forsamling og opfordrede alle til at møde frem igen den 
25. september. 



 


