
Referat for Bestyrelsesmøde for Kroppedal Museum. Mandag den 22. februar 2021 

kl. 17.30. Mødet blev afholdt digitalt over Teams. 

Fremmødt: Ulla Lund Hansen, Rasmus Bugge Jensen, Jette Kammer Jensen, Lars Falsig 

Pedersen, Conny Trøjborg Krogh, Finn Søder, Jonas Sigurdsson. 

Afbud: Per Gustafsson, Søren K. Lynggaard. 

Fra museet: Michala Kure, Mads Thernøe. 

 

1) 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2) 

Godkendelse af referat BM 7/12 2020 
 
Bilag 2.1 

Godkendt 

3) 

Godkendelse af regnskab 2020 til revision: 
Indstilling: At bestyrelsen godkender regnskab 
2020 og fremsender til revision 
 
Bilag 3.1 

Bestyrelsen godkender regnskabet og 
fremsender det til revision. 

4) 

Gennemgang af foreløbigt regnskab 2021 
 
Bilag 4.1 

Michala fremlage januar mdr. 
Budgettet er taget til efterretning. 

5) 

Formanden foreslår valg af ny næstformand og 
indstiller, at bestyrelsen vælger Finn Søder 

 

Finn Søder blev valgt som næstformand 
 
Lars Falsig afstod fra at stemme 
Jette Kammer stemte imod. 
Per Gustafsson har pr. mail tilkendegivet sin 
støtte til Finn Søder 
 

6) 

Vedligeholdelsesplan for Kroppedal 2021 

Museumschefen indstiller at der foreløbigt 
afsættes kr. 150.000,- til rottebekæmpelse. 

Bestyrelsen godkender, at der afsættes 150.000 
kr. til rottebekæmpelse og 7.000 kr. til 
erstatning af knuste ruder. 
 
Den 6.-8. april besigtiger/rundvises bestyrelsen 
på Kroppedal Museum, Mads sender en 



Samt kr. 7.000,- til erstatning af knuste ruder i 
museumsbygningen.  

Bilag 6.1  
Bilag 6.2  

indkaldelse ud. 
Nyt forslag til vedligeholdelse af langbygningen 
fremlægges for bestyrelsen til april mødet. 
 

7) 

Samarbejdsaftaler med kommunerne om 
museumslovens kap. 8 

Museumsleder anbefaler følgende indstilling 

til bestyrelsen:  

Museumsleder skriver til Slots-og 

Kulturstyrelsen at, Kroppedal Museum har 

fulgt op på kvalitetsvurderingens anbefaling 

fra 2019 vedrørende at indgå skriftlige 

samarbejdsaftaler og betaling for kap.8 

arbejder med de 15 kommuner, som museet 

varetager opgaven for. Status er, at de 

formelle uklarheder om lovhjemmel 

vanskeliggør indgåelsen af aftaler, og museet 

derfor vil afvente en afklaring mellem Slots-

og Kulturstyrelsen og Kommunernes 

Landsforening på sagen, før Kroppedal 

Museum går videre med at indgå aftaler. 

 

 

Bilag 7.1 

 
Museumslederen skriver til Slots-og 
Kulturstyrelsen, at Kroppedal Museum har fulgt 
op på kvalitetsvurderingens anbefaling fra 2019 
vedrørende at indgå skriftlige samarbejdsaftaler 
og betaling for kap.8 arbejder med de 15 
kommuner, som museet varetager opgaven for. 
Status er, at de formelle uklarheder om 
lovhjemmel vanskeliggør indgåelsen af aftaler, og 
museet derfor vil afvente at kræve betaling for 
kap. 8 arbejder, indtil der kommer en afklaring fra 
Slots og kulturstyrelsen. 
 
 
Bestyrelsen bemyndiger Mads til at indgå 
samarbejdsaftaler med de kommuner Kroppedal 
Museum varetager kap. 8 arbejder for. 
 

 

8) 

Nye krav fra Slots- og kulturstyrelsen til museet 
med arkæologisk ansvar. 

Museumschefen indstiller: 
1. at bestyrelsen beslutter, at museumsleder 
udarbejder strategier for indsamling, 
registrering, bevaring, forskning, formidling og 
administrationsplan for arkæologisk arbejde og 
forelægger strategierne til bestyrelsen til 
beslutning.  
 
2. at bestyrelsen beder museumschefen om at 

Bestyrelsen beslutter, 
 
1. at museumsleder udarbejder strategier for 
indsamling, registrering, bevaring, forskning, 
formidling og administrationsplan for 
arkæologisk arbejde og forelægger strategierne 
til bestyrelsen til beslutning.  
 
2. at bestyrelsen beder museumschefen om at 
forelægge plan og budget for øget arkæologisk 
forskning. 
 
3. at bestyrelsen beder museumschefen om at 
skærper fokus på, at budgetter for 



forelægge plan og budget for øget arkæologisk 
forskning. 
 
3. at bestyrelsen beder museumschefen om at 
skærper fokus på, at budgetter for 
arkæologiske udgravninger følger styrelsens 
krav. 

Bilag 8.1 
Bilag 8.2 
Bilag 8.3 
Bilag 8.4 

arkæologiske udgravninger følger styrelsens 
krav. 
 

9) 

Meddelelser: 
- Bestyrelsesformanden 
1) Beboerhuset i Herstedhuse 
2) Egedal 
3) Samarbejdsaftale med Herlev Kommune 
- Den øvrige bestyrelse 

 
- Museumschefen 
1 Ansættelse af ny museumsinspektør 
2 Udbedring af vandskade 
3 Rotte problemet 
4 Historisk værksted i Taastrupgaard 

 
 
 
 

Der arbejdes videre med fusionen mellem 
Kroppedal Museum og Forstadsmuseet. 
 
Kroppedal Museum er ikke interesseret i 
beboerhuset Herstedhuse som museum, men 
hvis Albertslund kommune tilbyder os at lave 
udstillinger dér, er det en mulighed. 
Jette vil gerne have ført til protokol, at det ikke 
er hensigtsmæssigt, at formanden har 
henvendt sig til Albertslund kommune uden om 
bestyrelsen vedrørende beboerhuset.  
 
Bestyrelsen holder muligheden åben for det 
tidligere Vridsløselille statsfængsel som 
museum, hvis lokalerne bliver indrettet til 
museumsformål. 
 
Museet har fået en meddelelse om, at pr. 1/1-
2021 er ansvaret med Egedal kommune 
overgået til Romu (Roskilde Museum). 
 
Museumsleder tager kontakt til Herlev 
kommune om en ny samarbejdsaftale 
vedrørende lokalarkivet i Herlev. 
 
Museumsleder orienterede om ansættelsen af 
ny museumsinspektør. 
Om løsningen af vandskaden og rotte 
problemet. 
Om planerne for Taastrupgaard.  

10)  

Evt. 

Ikke noget til eventuelt. 



 


