
Henvendelse fra Samvirket for Arkiver og Museer til UKF/Byrådet i anledning af de igangværende  

budgetforhandlinger for 2021 og 2022. 

Samvirket for arkiv- og museumsområdet holdt møde den 2. september, hvor budgetforhandlingerne var et 

punkt på mødets dagsorden. I lyset af kommunens økonomiske situation, som den er beskrevet i 

dagspressen vil Samvirket gøre opmærksom på, at byrådet sidste år for de kommende år vedtog nogle 

besparelser på museumsområdet, som konkret vil kunne føre til lukning af både Slesvigske Vognsamling, 

Skolemuseet og Klokkemuseet i Over Lerte. Samvirket henstiller til, at disse besparelserne på disse tre 

institutioner tages af bordet igen, så en mulig lukning af de tre museer på grund af mangel på driftsmidler 

kan undgås.  

Vi gjorde allerede ved vores sidste dialogmøde med udvalget opmærksom på, at der med de forholdsvis 

beskedne beløb, man sparer vil være stor risiko for, at en allerede ydet millionstøtte fra fonde m.m.  ender 

med at være spildt, og selvom de frivillige på begge institutioner lægger sig i selen for at skaffe penge til 

driften af deres institutioner andre steder fra ved alle indenfor fritidssektoren, at bevillinger og tilskud fra 

fonde og andre givere kun gives til projekter. Det vil blive meget svært at rejse midler til den daglige drift. 

 

På mødet i Samvirket drøftede vi også, hvilke ønsker Samvirket generelt kunne have i forhold til den 

kommunale støtte til os og vores medlemmer.  Den hidtidige kommunale støtte til arkiverne er i år fortsat 

på samme niveau som inden arkiver og museer fik et fælles Samvirke, og vi vil gerne have, at denne støtte 

fortsætter uændret.  Vi har dog også stadig et ønske om, at den bør være øremærket den ”faglige” del af 

vort interessefællesskab, og at den ikke bør indeholde penge til en gasregning i Arnum for eksempel. 

I det oprindelige arkivsamvirke har vi i de sidste mange år opkrævet et medlemsbidrag fra de tilsluttede 

arkiver for at kunne tage fælles initiativer og for at kunne opnå rabatter på f. eks forsikringer og arkiv-

softwaren. Vi er derfor blevet enige om, at Samvirket i fremtiden opkræver et årligt grundbeløb på 500 kr 

fra alle nuværende medlemmer af det udvidede Samvirke. Det vil udgøre et beløb på omkring 12.500 kr. 

Det er et meget lille beløb at ville starte fælles initiativer op med, så vi vil bede udvalget om et tilskud på 

25.000 kr til en ”visions- og aktivitetspulje”.  

Vi vil også gøre opmærksom på at lokaletilskuddet til Fjelstrup Lokalhistoriske Forening ophører ved 

udgangen af 2020.  

Med venlig hilsen 

Jørgen Nissen 

Formand for Samvirket for Arkiv-og Museumsområdet.  


