
Bestyrelsesmøde afholdt pr. mail den 4. november 2020 

Referat 

Følgende deltog pr. mail: 

Conny Trøjborg Krogh, Jette Kammer Jensen, Lars Falsig Pedersen, Rasmus Bugge Jensen, Ulla 

Lund Hansen, Per Gustafsson, Lars Spatzek, Søren K. Lynggaard 

Fra museet: Mads Thernøe 

 

 

Dagsorden for møde   Referat 

Formandskabets indstilling til ansættelse af nyere 
tids medarbejder 
 
På baggrund af arbejdsbudgettet for 2021, som 
viser et overskud på kr. 512.854, er det 
formandskabets indstilling til bestyrelsen, at en del 
af dette overskud anvendes til ansættelse af en 
nyere tids medarbejder på 30 timer med start 
primo 2021.  
 
En ansættelse vil medføre en omkostning i 2021 på 
kr. 422.000 og et korrigeret forventet overskud for 
2021 på kr. 90.854. 
Der er i forbindelse med indstillingen lagt vægt på 
følgende: 
 

• Museet har på nuværende tidspunkt én 

nyere tids medarbejder. På baggrund af de 

mangeartede opgaver der er indenfor nyere 

tid, er det en nødvendighed med yderligere 

mandskabstimer på dette område, hvis 

museet fremover skal kunne løse opgaven 

indenfor området tilfredsstillende.  

 

• Omkostningen til den nye medarbejder skal 

kunne indeholdes i det forventede resultat 

for 2021 og i fremtidige resultater. 

Ansættelsen skal således kunne indeholdes 

i museets sædvanlige drift og må ikke 

medføre, at der tæres på museets 

egenkapital. 

 

• Efter mundtlige drøftelser med museets 

revisor, er det ønskværdigt, at museet har 

Beslutning: 
 
Formandskabets indstilling om ansættelse af 
nyere tids medarbejder på 30 timer med start 
primo 2021 er godkendt.  
 
Stemte for: Ulla, Jette, Lars Falsig, Finn, Per, 
Conny 
 
Stemte imod: Rasmus 
 



en egenkapital på minimum kr. 500.000. På 

baggrund af det forventede resultat for 

2020 forventes egenkapitalen ultimo 2020 

at være kr. 600.987. Hertil kommer, at der 

for 2021 fortsat forventes et overskud, 

hvilket vil styrke egenkapitalen yderligere. 

Egenkapitalen anses på denne baggrund 

ikke at være truet ved en ny-ansættelse.  

 

 

Bilag1. Formandsskabets indstilling 

Bilag 2: Budget 2020 og 2021 
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